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مقدمة 

عن الدوافع التً تجعل االقبال -  وأنا واحد منهم–قد ٌتساءل بعض الناس 

والسٌما من النساء إذا تصل نسبتهن  إلى الثلثٌن على أقل -على اعتناق اإلسبلم

فً العصر الحدٌث كبٌراً، بالرؼم من وضع  المسلمٌن البابس جداً، الذي - تقدٌر

ال ٌخفى على احد فً هذه القرٌة الكونٌة  الصؽٌرة التً ٌتحكم بها االمرٌكان 

!! والٌهود من خبلل نظامهم العالمً؟

  وبما أن االجابات االجابات سوؾ  تتعدد، لذا أرى أن من األفضل 

. سماع اإلجابة من أصحاب الشؤن مباشرة

اسمٌن بٌنٌت الفتاة البلتٌنٌة صؽٌرة السن أنها أحبت اإلسبلم كدٌن ج تقول

 وهذا ما واعتنقته عن قناعة راسخة ألنها وجدت فٌه االحترام األعظم للمرأة 

 .كانت تتوق إلٌه طوال حٌاتها

لقد كنت دابًما أشعر باألسى والحزن من أجل النساء البلتً ٌتم ': وتقول

إجبارهن على ارتداء حجاب الرأس، لكننً تعرفت على شاب مسلم وبدأت 

أدرس القرآن مع مجموعة من النساء المسلمات، ولقد شعرت باإلعجاب 

. 'الحقٌقً بمستوى االحترام الذي ٌعاملن به من الجمٌع

النساء المسلمات محترمات ألنهن األمهات وألنهن ': وتضٌؾ جاسمٌن

ٌعتنٌن باألطفال، وألنها فً بٌتها هً التً تضع القوانٌن والقواعد، وهً 

. 'تحصل على درجة عالٌة من األهمٌة فً منزلها

التً اعتنقت دٌن اإلسبلم قبل ثبلث - اآلنسة الفرنسٌة فالوت وتقول 

سنوات بعد أن حارت فً اإلجابة عن أسبلة روحٌة معٌنة منذ طفولتها ولم تجد 

ن الشك الذي كان لدٌها اختفى أ -لها أٌة أجوبة شافٌة فً المعتقد الكاثولٌكً 

اإلسبلم هو رسالة الحب والتضحٌة : "بالكلٌة مع اعتناقها اإلسبلم، وتقول

فً الحقٌقة، لقد أحببت الطرٌق الذي ٌرسمه دٌن ': وتضٌؾ فالوت".والسبلم
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اإلسبلم للتقرب  إلى هللا، ألن اإلسبلم ٌقدم الطرٌق األكثر انضباًطا وسهولة فً 

نا كنت أبحث أالوقت نفسه، وهذه السهولة تنبع من كونه طرًٌقا واضح المعالم، و

 االتباع والمسٌحٌة لم تنجح فً أن أعن القواعد التً تنظم السلوك وعن مبد

. 'تعطٌنً ما أبحث عنه

 كارٌن فان نٌوكٌرك الباحثة التً أجرت دراسات عن النساء وتقول 

هناك أخرٌات فً أوروبا اعتنقن ': الهولندٌات البلتً اعتنقن دٌن اإلسبلم

تهن نظرة هذا الدٌن لؤلنوثة والرجولة، وكٌؾ أن اإلسبلم باإلسبلم بعد أن جذ

ٌفرد مساحة واسعة لمعانً األمومة ومعانً األسرة وأهمٌتها وأنه ال ٌتعامل مع 

 .'المرأة باعتبارها أداة للجنس وإشباع الشهوة الؽرٌزٌة

إن الناس من حولً ': وتقول جٌنً ٌانٌز البلتٌنٌة التً اعتنقت اإلسبلم

نسانه متدٌنة اسٌر فً الشارع بحجابً أصبح لدٌهم رد فعل فطري بؤننً أوأنا 

وبالتالً فهم ٌحترموننً بشكل أكبر، وٌكفً أننً بحجابً ال ٌكون هناك حكم 

 .'علً من اآلخرٌن بشؤن ما إذا كنت أتبع الموضة أم ال

إٌفون رٌدلً الصحافٌة البرٌطانٌة، التً تعرفت على اإلسبلم ألول وتقول 

مرة فً حٌاتها فً سجون طالبان، قبل اندالع الحرب األمٌركٌة على 

كلما تعرفت على اإلسبلم، و. لقد تؤثرت بالقرآن واألحادٌث النبوٌة»افؽانستان،

تٌقنت أنً اكتشؾ دنٌا جدٌدة، لقد بدأت باإلحساس أن شعورا جدٌدا كان ٌمنعنً 

ن اإلٌمان ٌسكن قلبً، شعرت أمن الوقوؾ فً مكانً، بدأت بالشعور تدرٌجٌا 

أن هللا سبحانه وتع إلى كان ٌزرع اإلسبلم فً كل روحً، وٌنقٌنً من دنس 

لقد . لقد بدأت طمؤنٌنة رابعة فً السكون فً روحً. الحضارة التً نشؤت فٌها

كانت هذه الطمؤنٌنة طمؤنٌنة إلهٌة، حٌنها أٌقنت أن الوقت إلعبلنً اإلسبلم قد 

 . حان، فنطقت بكلمة الشهادة وأصبحت مسلمة
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 الروسٌة ال  أولٌنٌكوفا ا

جٌدا وطبقه ألنقذه من الجرٌمة  الروسً اإلسبلم لو عرؾ مجتمعنا "

ألن اإلسبلم ٌحرم وٌحارب .. والفساد والمافٌا والمخدرات والدعارة والبطالة

اإلسبلم هو الخبلص للبشرٌة، والشافً لها من .كل ما ٌضر بالنفس وباآلخرٌن

. "أمراض العصر، وفٌه الحل لمشكبلت المجتمعات المختلفة

" 1995:تارٌخ اسبلمها

أنا روسٌة، ولدت " قصة رحلتها من الكفر  إلى االٌمان فتقول" آال"تروي 

 آالؾ المسلمٌن فً الجمهورٌات ونالشٌوعًحٌث قتل  (لٌنٌن ؼراد)فً مدٌنة 

ومع ذلك ٌطلق علٌها البعض " تعقٌب .المسلمة فً االتحاد السوفٌٌتً السابق

".!!- اسم الدولة الصدٌقة للعرب

 مصدر رزقتعلمت وواصلت الدراسة فً أسرة فقٌرة لم ٌكن لها من 

. سوى صٌد األسماك التً عمل بها والدي من قدٌم

درست الطب فً موسكو وتخرجت، ثم حصلت على الماجستٌر 

. فالدكتوراه، ودّرست بعدها فً جامعات موسكو وكٌٌؾ ولٌنٌن ؼراد

حٌاتً فً ظل الشٌوعٌة كانت سٌبة جداً، ال تتفق وفطرة اإلنسان فً 

. العٌش بحرٌة وأمان ورفاه

 لم أكن - الفاسمثل سابر-كنت فً داخلً ثابرة على الوضع، لكننً 

أستطٌع الكبلم ، وإال كان المصٌر هو القتل، أو النفً لسٌبٌرٌا، أو السجن أو 

. التعذٌب

كانت حٌاتنا جحٌما مستعرا، ظلما واستعبادا وقهرا، وإجبارا على حٌاة ال 

. توافق فطرة البشر، ومنعا من العبادة، وإجبارا على الكفر واإللحاد
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نحن نعلم عن اإلسبلم أكثر مما ٌعرفه الؽربٌون ألسباب أهمها قربنا من 

 ملٌون مسلم، 60المجتمعات المسلمة، وألن االتحاد السوفٌٌتً كان ٌضم قرابة 

. وهإالء ٌعملون معنا فً مختلؾ مراكز الدولة

سلوك عرفت اإلسبلم من بعض المسلمٌن العاملٌن معنا،والحظته فً 

. سورٌة ولٌبٌا والٌمن والعراق:  اإلسبلمٌة مثلببلدالطلبة الوافدٌن من ال

تعرفت على اإلسبلم أكثر من خبلل طالب سوري من حمص كان ٌدرس 

الطب فً جامعة كٌٌؾ،إذا لم ٌكن ٌشرب الخمر، وال ٌؤكل لحم الخنزٌر، وال 

ٌقٌم عبلقات مع النساء، وكانت أخبلقه عالٌة جدا، فقد كان أمٌنا وصادقا، وكان 

. هذا منزلً ومسجدي: ٌسكن منزال متواضعا ٌقول عنه

شدنً هذا الطالب المسلم بؤخبلقه،وتعامله المهذب،لٌإكد أن هذه هً 

. أخبلق اإلسبلم،و أهدانً كتبا عن اإلسبلم قرأتها جٌدا فزادت معرفتً به

 م تركت العمل مإقتا وسافرت  إلى سورٌة حٌث التحقت 1992فً عام 

.  ألعلن إسبلم1995ًبكلٌة الدعوة،ودرست اإلسبلم، وتخرجت عام 

اإلسبلم دٌن عظٌم،وهو فً ببلدنا من قبل ألؾ عام، بٌنما لم تعش 

. الشٌوعٌة أكثر من سبعٌن عاما

ٌزداد والحظت .الحظت األخوة والمحبة بٌن المسلمٌن وتبادل النصح

تجلً اإلسبلم فً رمضان حٌث النظام والصبر والمودة التً تفتقدها المجتمعات 

وهذا ٌبلبم الطبٌعة .. اإلسبلم ٌراعً الدنٌا واآلخرةو.ؼٌر المسلمة على إطبلقها

. البشرٌة

 .بعد ارتدابً الحجاب أحاول عدم االختبلط بالرجال قدر المستطاع

أنا اآلن بصدد وضع كتاب عن اإلسبلم بالروسٌة، وسوؾ أحاول تعرٌؾ 

. الجمٌع بهذا الدٌن العظٌم، الذي رأٌت من خبلله النور
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لو عرؾ مجتمعنا اإلسبلم جٌدا وطبقه ألنقذه من الجرٌمة والفساد والمافٌا 

ألن اإلسبلم ٌحرم وٌحارب كل ما ٌضر .. والمخدرات والدعارة والبطالة

 .بالنفس وباآلخرٌن

اإلسبلم هو الخبلص للبشرٌة، والشافً لها من أمراض العصر، وفٌه 

. الحل لمشكبلت المجتمعات المختلفة

لقد سقطت الشٌوعٌة فً مزبلة التارٌخ على الرؼم من كل ما أحاطوها به 

 .من دعاٌات

فمزابل التارٌخ .واضٌؾ وإن شاء هللا ستلحق بها الرأسمالٌة العفنة قرٌبا "

". تتسع لكل العقابد الفاسدة والطؽاة المجرمٌن

تعاظم دوره واتسعت و  اإلسبلم الذي حاول الشٌوعٌون طمسه،بل عاش

. هذا درس وعبرة لمن أراد أن ٌعتبرو هاؼٌرورقعته الٌوم فً روسٌا 

 أستاذة جامعٌة //الدكتورة آال أولٌنٌكوفا

أن -  وهً الدكتورة - استطاعت هذه المسلمة الجدٌدة: تعقٌب سرٌع

تشخص الداء وتصؾ الدواء، فقالت إن تطبٌق اإلسبلم هو وحده الكفٌل بحل كل 

المشكبلت، بٌنما ال ٌزال الكثٌر من علماء السبلطٌن وأذناب الكفر من بنً 

!! جلدتنا ؼٌر مدرك لهذه الحقٌقة أوٌجادل فٌها

وٌعمل كل الساسة فً دول الكفر على منع المسلمٌن من اعادة الدولة 

التً اسقطها اتاتورك، فً الوقت الذي ٌزعم فٌه -دولة الخبلفة–االسبلمٌة 

نسؤل هللا أن ٌنصر ....!! علماء السبلطٌن أن الخبلفة االسبلمٌة أضؽاث أحبلم

العاملٌن إلعادة دولة اإلسبلم وأن ٌمكن لهم فً االرض لتعود أمتنا كما كانت 

األمة األولى صاحبة الحضارة االولى والمدنٌة االولى والجٌش االسبلمً الذي 

. ال ٌقهر

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 12 

اشارت األخت اسٌلمى  إلى معاناة المسلمٌن فً روسٌا وما ذكرتة " و

االخت هو نقطة من بحر االضطهاد الذي ٌبلقٌه المسلمون فً دولة ٌصفها 

!! بؤنها صدٌقة العرب-وابواقهم من االعبلمٌٌن - الزعماء العرب

جاء فً رسالة للشٌخ محمد عبداللطٌؾ نابب ربٌس األزهر فً مصر 

باالتفاق مع عدد من أهالً شبه جزٌرة القرم البلجبٌن  إلى مصر أرسلها  إلى 

األمم المتحدة حول ما تعرض لها مسلمو روسٌا من مجازر ومجاعة ومعاناة 

ختصار انورد لكم ب"جاءت فً جانب من الرسالة ما ٌلً. الروسيعلى أٌد

األسالٌب المتبعة من قبل الروس للقضاء على المسلمٌن داخل االتحاد السوفٌتً 

اإلبادة الجماعٌة لشعب بؤكمله أو لجزء منه، أو نفٌهم  إلى سٌبٌرٌا : أوال

: والمثال على ذلك. ومناطق أخرى لٌلقوا حتفهم هناك

 ألؾ شخص  300،، ونفوا934قتل مبة ألؾ من أهالً تركستان عام .1

م ا، وأعد1939 الى1937 ألؾ شخص خبلل األعوام من500عتقالا .2

مجموعات كبٌرة منهم، ونفً األالؾ منهم  إلى مجاهٌل سٌبٌرٌا 

 سبعة آالؾ شخص 1950بلػ عدد القتلى من المسلمٌن عام .3

 و إلى حٌن كتابة هذه الرسالة بلػ عدد الهاربٌن من 1919منذ عام .4

تركستان فقط ملٌونان وخمسبة ألؾ شخص 

 ثبلثة 1934 الى1932بلػ عدد الموتى بسبب المجاعة من عام .5

مبلٌٌن شخص فً تركستان وحدها، ألن الروس استولوا على 

حقول الحبوب ومخازنها 

 400نتٌجة سٌاسة الدمج بٌن البلدان داخل االتحاد السوفٌتً تم تهجٌر .6

ألؾ شخص من تركستان  إلى أوكرانٌا وأواسط آسٌا 

 1915 شخصا عام13565بلػ عدد المعتقلٌن .7

 ألؾ شخص تحت المجاعة، 100فً جزٌرة القرم قتل الروس .8

 ألؾ آخرٌن على الرحٌل 50وأجبروا
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وهذا ؼٌض من فٌض من كرم الدولة الصدٌقة للعرب على مواطنٌها 

 !!!!!المسلمٌن

 " االستعمار الجدٌد"/هٌوغ واتسون ./.المصدر

فمن لهإالء المسلمٌن الذٌن ٌضطهدون فً مشارق االرض 

!!! ومؽاربها؟؟؟

االمرٌكٌة " أمة هللا"

الفتاة الشجاعة التً هزت األوساط التربوٌة واإلعبلمٌة فً امة هللا هً "

 . "أمرٌكا وتناقلت أخبارها وكاالت األنباء األمرٌكٌة والعالمٌة

 2000عام: تارٌخ اسبلمها

نبٌل السعدون،عضو مجلس إدارة مجلس العبلقات اإلسبلمٌة . كتب د

 (كٌر)األمرٌكٌة 

" *  أمة هللا"قصة حجاب 

أثار اهتمامً خبر الفتاة الصؽٌرة التً طردتها أكادٌمٌة بن فرانكلٌن فً 

بسبب إصرارها على ارتدابها الحجاب – مدٌنة ماسكوجً بوالٌة أوكبلهوما

خبلل ساعات الدوام المدرسً، فقررت زٌارتها فً مدٌنتها مع أوالدي خبلل 

.  (كٌر)عطلة نهاٌة األسبوع نٌابة عن مجلس العبلقات اإلسبلمٌة األمرٌكٌة 

وجدت أسرتها تقٌم فً بٌت متواضع وفً حً فقٌر فً المدٌنة حٌث 

استقبلتنا األسرة بالترحاب، وكان أكبر همً أن أرى تلك الفتاة الشجاعة التً 

هزت األوساط التربوٌة واإلعبلمٌة فً أمرٌكا وتناقلت أخبارها وكاالت األنباء 

.  األمرٌكٌة والعالمٌة

علٌنا،وهذا اسمها اإلسبلمً،وحٌانا والدها وشكرنا على " أمة هللا"سلمت 

الزٌارة لمإازرته حٌث ٌشعر بالوحدة بسبب خلو المدٌنة الصؽٌرة من المسلمٌن 

.  تقرٌباً،كما أن أمة هللا هً الطالبة الوحٌدة المسلمة فً المدرسة
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سؤلتها لماذا ٌرٌدون إجبارك على خلع الحجاب؟ فقالت ببساطة وبراءة 

ثم ". ألنهم ال ٌرٌدون لدٌنً اإلسبلمً أن ٌكون له وجود فً المدرسة: "الطفل

 سبتمبر الماضً حٌث قالت معلمة أمة 11حدثنً والدها فقال إن األمر بدأ فً 

هللا بؤنها ال تستطٌع أن تؤتً  إلى األكادٌمٌة مرتدٌة الحجاب ألن قوانٌن المنطقة 

التعلٌمٌة تقضً بمنع ؼطاء الرأس من أي نوع خبلل الٌوم الدراسً، وأكد على 

.  ذلك مدٌر المدرسة ثم تبنى الموقؾ أٌضاً مدٌر المنطقة التعلٌمٌة

وتحدثنا عن عدم منطقٌة هذا القرار حٌث أن القوانٌن األمرٌكٌة تجٌز 

حرٌة التعبٌر وحرٌة ممارسة االعتقادات الدٌنٌة كما هو مفروض وبخاصة فً 

والٌة أوكبلهوما حٌث أنها واحدة من إثنى عشرة والٌة تبنت قوانٌن تإكد على 

.  حرٌة ممارسة االعتقادات الدٌنٌة والتعبٌر عنها

وكنت قد تحاورت مع إبراهٌم هوبر المدٌر اإلعبلمً لكٌر حٌث نتابع 

كنا فً الماضً ننجح فً حل مشكلة من هذا النوع : "تطورات هذه القضٌة فقال

 أصبح األمر أكثر صعوبة 2001بمجرد مكالمة هاتفٌة، أما بعد أحداث سبتمبر 

".  وتعقٌداً 

وعلى كل حال وبتوفٌق هللا وبعد حملة ضؽط إعبلمً وجماهٌري دعت 

إلٌها كٌر وشارك فٌها مبات المسلمٌن والعرب وإنضمت إلٌها مإسسات حقوقٌة 

أمرٌكٌة أخرى تراجعت إدارة المنطقة التعلٌمٌة فً منتصؾ شهر أكتوبر عن 

موقفها جزبٌاً وسمحت ألمة هللا أن تعود للمدرسة مرتدٌة حجابها لحٌن إتمام 

الجهاز القانونً لدى المنطقة التعلٌمٌة فً ماسكوجً مراجعة نظمها وقوانٌنها 

.  ومحاولة استٌعاب حجاب أمة هللا دون مخالفة للقوانٌن المرعٌة لدٌهم

وفً حالة تراجع المنطقة التعلٌمٌة وتضٌٌقها على أمة هللا مرة أخرى فإن 

كٌر وربما مإسسات حقوقٌة أمرٌكٌة أخرى ٌدرسون إمكانٌة رفع دعوى 

قضابٌة ضد المنطقة التعلٌمٌة فً ماسكوجً وذلك للدفاع عن حق أمة هللا 
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وحقوق المبلٌٌن من المسلمات اللواتً ٌرتدٌن الحجاب فً المدارس األمرٌكٌة 

.  على مدى السنوات واألجٌال القادمة

سار بنا الحدٌث  إلى الطرٌقة التً تعرؾ بها إٌفون هٌرن، والد الفتاة 

 حٌث وقعت فً ٌدي نسخة من 2000على اإلسبلم، فقال كان هذا فً عام 

القرآن الكرٌم فشدنً هذا الكتاب وقرأت فٌه كثٌراً حتى أسلمت، ثم بدأت بتعلٌم 

أسرتً اإلسبلم فؤسلمت أمة هللا رؼم أنها أصؽر أوالدي الثبلثة وأتمنى أن 

ٌشرح هللا صدر زوجتً وأوالدي اآلخرٌن لهذا الدٌن قرٌباً إن شاء هللا فإنهم ما 

.  زالوا مترددٌن فً أن ٌعتنقوا اإلسبلم

أما أمة هللا فقال إنها شدٌدة الحرص على تعلم القرآن ومباديء اإلسبلم 

العظٌم وأنا مسرور لمدى حبها والتزامها بهذا الدٌن، وقال إنها هً التً 

حٌث وجدته فً أحد المواقع خبلل بحثها " امة هللا "اختارت اسمها اإلسبلمً 

.  فً الشبكة المعلوماتٌة

ؼادرنا منزل العابلة وكلنا احترام وإكبار لموقؾ الفتاة الشجاع وثباتها 

وخبلل األٌام التالٌة توجهت المراكز . على المبدأ العظٌم الذي تإمن به

والمإسسات المسلمة فً أوكبلهوما وتكساس بدعوات لؤلسرة لحضور مناسبات 

.  تم خبللها تكرٌم أمة هللا وتشجٌعها على الثبات على موقفها

ومع حلول شهر رمضان المبارك اتصلت هاتفٌاً باألسرة لتهنبتها بحلول 

الشهر الكرٌم ففاجؤنً والد أمة هللا بؤن زوجته وابنه األكبر قد أسلما والحمد هلل 

وهو ٌؤمل فً أن تحذو بنته الكبرى حذوهما وٌصبح جمٌع أفراد هذه األسرة 

مسلمون، وقال إن زوجته أصرت على أن ترتدي الحجاب فور إسبلمها ألنها 

ترٌد أن تلتزم بما ٌؤمرها به اإلسبلم وتبدأ طرٌق اإلسبلم بداٌة صحٌحة أي 

 .اللجنة العالمٌة لنصرة خاتم األنبٌاء : المصدر. بالطاعة التامة

امرٌكا ام الحرٌات االربعة وصاحبة تمثال الحرٌة ٌتسع : 1تعقٌب سرٌع

وال .. صدرها لممارسة الزنا والشذوذ وكل ما حرمه هللا والعقل والفطرة السوٌة
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ٌتسع صدرها الواسع جدا لحجاب امة هللا المسلمة واخواتها فاي دٌموقراطٌة 

!!! زابفة بل عاهرة هذه الدٌموقراطٌة االمرٌكٌة

: ومن فمك ادٌنك

ٌُّز ضد مسلمً أوربا، :  بعنوان2005 صدر تقرٌر عام  ب والتم التعصُّ

ب ضد  ن التقرٌر تزاٌد التعصُّ صادر من اتِّحاد هلسنكً لحقوق اإلنسان، تضمَّ

المسلمٌن فً كل من النمسا وبلجٌكا والدنمارك، وإٌطالٌا والسوٌد، وفرنسا 

ب تنوعت من اعتداءات جسدٌة،  إلى  وهولندا، وأنَّ مظاهر ذلك التعصُّ

ٌَّة،  إلى تخرٌب ضدَّ ُممتلكات ومظاهر إسبلمٌة، كالمساجد  ُمضاٌقات لفظ

ب  والقبور، وأشار التقرٌر بوضوح  إلى َدْور اإلعبلم الؽربً فً تؽذٌة التعصُّ

. وكراهٌة اإلسبلم

وأًٌضا أصدر مركز المساواة ومكافحة الُعنصرٌة فً بروكسل تقرًٌرا فً 

، جاء فٌه أنَّ الُعنصرٌة ضد المسلمٌن بؤوربا زادت ثبلثَة 2009 سبتمبر 13

. 2006أضعاؾ عما كانت عام 

 أن هذه الطفلة المسلمة تصلح نموذجاً للمسلمٌن الثابتٌن :2تعقٌب سرٌع

على مبدبهم فً هذا الزمن الذي أصبح الثبات فٌه على المباديء عملة نادرة، 

فكم من مفكر أو عالم رأٌناه قد تنازل عن مبادبه مقابل عظمة القموها لها على 

شكل مال أو وظٌفة، ولٌت األمر عند المتخاذلٌن اقتصر على مجرد السقوط بل 

تعداه  إلى اختبلق التبرٌرات  الكاذبة والمزورة مما ٌجعل من الساقط ال ساقطاً 

نسؤل هللا .... فاسداً فحسب بل صار هذا الساقط المتخاذل عن المبدأ فاسداً مفسداً 

ونقول للمتخاذلٌن ... ألختنا أمة هللا وأهلها استمرار الثبات وخٌر الدنٌا واألخرة

اتقوا هللا فً دٌنكم ومبدبكم واتقوا عار الدنٌا والنار التً وقودها الناس 

!!! مزابل التارٌخ وسقر التً التبقً وال تذر... فلٌس للمتخاذلٌن إال... والحجارة
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 االمرٌكٌةأمٌرة

صبحوا ال أدرس اإلسبلم كثٌراً ؼضبوا وأننً أسرتً أعندما الحظت "

ولكن عندما اعتنقت اإلسبلم قاطعونً تماما بل حاولوا ! ال فٌما ندرإٌكلموننً 

وكانت ....ننً مجنونةأن ٌضعونً فً مصحة األمراض العقلٌة ألنهم اقتنعوا أ

 اللٌالً هجم علً رجل فً موقؾ السٌارات ىو فً احد. مً من ضمنهمأ

وقد تم عدة مرات تخرٌب فرامل .. وضربنً وطعننً وتم القبض علٌه

  .."سٌارتً

 1996:تارٌخ اسبلمها

: مٌرة حكاٌتها فتقولأتروي األخت 

ولدت ألبوٌن نصارى فً والٌة اركنساس بالوالٌات المتحدة " 

وتربٌت هناك وٌعرفنً اصدقابً العرب باالمرٌكٌة البٌضاء ألننً . االمرٌكٌة

عرؾ التفرقة العنصرٌة تربٌت فً الرٌؾ فً مزرعة والدي وكان والدي أال 

مً تبقى فً البٌت وكنت أوكانت .ٌلقً المواعظ فً الكنٌسة المعمدانٌة المحلٌة

. طفلتهم الوحٌدة

والطابفة المعمدانٌة طابفة نصرانٌة مثل الكاثولٌك وؼٌرها ولكن تعالٌمهم 

وكانت القرٌة التً تربٌت . ن المسٌح ابن هللاأ ٌإمنون بالثالوث وهموة مختلؾ

خرى فً أدٌان أفٌها ٌسكنها البٌض فقط وجمٌعهم من النصارى ولم تكن هناك 

 . مٌل200نطاق 

تعرؾ على شخص من خارج قرٌتنا و كانت الكنٌسة أ و لسنوات لم 

. رض الواقعأ على هذه التعالٌم أرَ  لمن الناس سواسٌة ولكنً أتعلمنا 

والبد .. ول مرة رأٌت فٌها مسلماً عندما كنت فً جامعة اركنساسأنت ا ك

المبلبس الؽرٌبة التً ٌرتدٌها المسلمون من  فً البداٌة تننً ذهلأن اعترؾ بأ

ننً محبة ألو. !!ن المسلمات ٌؽطٌن شعورهنأولم اصدق ...رجاال ونساء
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وكانت تلك هً . ول فرصة للتعرؾ على امرأة مسلمةأانتهزت  لبلستطبلع

 .بداً  أالمقابلة التً ؼٌرت مجرى حٌاتً لؤلبد ولن أنساها

جلس لساعات أوهً مولودة فً فلسطٌن وكنت " ٌاسمٌن " كان اسمها 

ولكن ... استمع لحدٌثها عن بلدها وثقافتها وعابلتها واصدقابها الذٌن تحبهم كثٌراً 

وكانت ٌاسمٌن تتمتع مع نفسها بسبلم .. كثر كان دٌنها اإلسبلمأما كانت تحبه 

و كانت تحدثنً عن األنبٌاء وعن . نسان قابلتهإي أبداً فً أر مثلها أبصورة لم 

حادٌثها أوكانت  (هللا)ال هللا واحداً ال شرٌك له وتسمٌه إنها التعبد أالرب و

ولكنً لم . نها صادقة ومقتنعة فٌهاأبالنسبة لً مقنعة صادقة وكان ٌكفً عندي 

 ..هلً عن صدٌقتً تلكأاخبر 

ن اإلسبلم هو الدٌن أوقد فعلت ٌاسمٌن كل ما ٌمكنها القٌام به إلقناعً ب

هم شًء بالنسبة لها لم أولكن . سلوب الحٌاة الطبٌعٌةأٌضاً أنه أالحقٌقً الوحٌد و

ننا ربما أ نحس وعندما ؼادرت  إلى فلسطٌن كنا ،نما اآلخرةإٌكن هذه الدنٌا و

ن استمر فً دراسة اإلسبلم حتى أو لذا بكت ورجتنً . لن نرى بعضنا ثانٌة

وحتى هذه اللحظة مازالت كلماتها تتردد فً ... نتمكن من اللقاء ولكن فً الجنة

سمٌت نفسً بهذا االسم اولذا  (امٌرة)سمتنً اومنذ أول ٌوم التقٌنا فٌها ..اذنً

 . عندما دخلت االسبلم

و بعد اسبوعٌن من رجوع ٌاسمٌن  إلى ببلدها اؼتالها رصاص 

حد اصدقابنا أفترك هذا الخبر الذي نقله لً ...الجنوداالسرابٌلٌٌن خارج منزلها

 وخبلل فترة دراستنا فً الكلٌة قابلت الكثٌرٌن من . األثر فً نفسًأالعرب أسو

وكانت جمٌلة ..لًإصبحت اللؽة العربٌة محببة أو..األصدقاء من الشرق األوسط

ن أوبعد . حدهم ٌتلو القرآن أو استمع له عن طرٌق الشرٌطأسمع أخاصة عندما 

عد استؤنس بوجود مسلمٌن من أؼادرت الكلٌة  إلى مجتمعً الصؽٌر لم 

. ولكن الظمؤ لئلسبلم واللؽة العربٌة لم ٌفارق قلبً،حولً
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 وبعد سنوات ،صدقابً كثٌراً أسرتً وأن ذلك اقلق أن اعترؾ أ وٌجب 

تى فً طرٌقً واحد اعتبره مثاال للمسلم الصحٌح وبدأت مرة ثانٌة فً أمن ذلك 

ولشهور ...طرح األسبلة علٌه وفً قراءة كل ما استطٌع قراءته حول الدٌن

 .وشهور كنت اقرأ وادعوا هللا

 اعتنقت اإلسبلم وكان هناك شًء واحد 1996 ابرٌل 15خٌراً فً أ و

قنعنً باإلسبلم وكان هو كل شًء عن اإلسبلم والذي من أبالتحدٌد هوالذي 

". ال اله اال هللا محمد رسول هللا"ذلك هو.. بداً أترك اإلسبلم أجله لن أ

صبحوا ال أدرس اإلسبلم كثٌرا ؼضبوا وأننً أوعندما الحظت اسرتً 

ن أوعندما اعتنقت اإلسبلم قاطعونً تماما بل حاولوا ! ال فٌما ندرإٌكلموننً 

مً أوكانت ... ننً مجنونةأٌضعونً فً مصحة االمراض العقلٌة ألنهم اقتنعوا 

 . كبر ضاؼط علًأهلً علً هً أمن ضمنهم وكانت جفوة 

قام علً حظراً قانونٌاً ٌمنعنً من أقاربً أحد أن أوتعدى األمر  إلى 

حد اللٌالً هجم علً رجل فً موقؾ السٌارات أو فً ..... اإلقتراب من منزله

وقد تم عدة مرات تخرٌب فرامل .. وضربنً وطعننً وتم القبض علٌه

لمؽسلة  إلى اوعندما ادخلت مبلبسً اإلسبلمٌة وبعض بناطٌل الجنز .. سٌارتً

د لً ر و، ضاعة جمٌع مبلبسً اإلسبلمٌةا الؽسال بقام المجاورة لبٌتً،

مام أخوض حرباً أوفً وقت كتابة هذا الموضوع ...ن شكوتهأالبناطٌل وهددنً 

ن أال إنً لم ارتكب جرٌمة أورؼم ..المحاكم ال استطٌع مناقشتها اآلن فً العلن

ذن إو لكن لن ٌكسبوا هذه المعركة ب. المحكمة منعتنً من مؽادرة هذه المدٌنة

ولكنً اسؤلكم ...كتب هذه السطور بهدؾ كسب شفقة وعطؾ المسلمٌنأهللا وال 

أشكر اصحاب الصحٌفة ومحرٌرها الذٌن ٌنشرون . ان تدعون لً فً صلواتكم

: ترجمة - 11/4/1998:التارٌخ/مجلة الشجرة الطٌبة/أختكم أمٌرة....مقالتً

 .شٌخ طوٌل الشٌخ/ األستاذ 
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 حصلت هذه الحادثة  فً نهاٌات القرن العشرٌن وهً تدل بمنتهى "تعقٌب

الوضوح على  انعدام وجود الدٌموقراطٌة التً ٌتشدق بها االمرٌكان عموما 

وزعماإهم كبوش خصوصا، ففً الوقت الذي اكتسحت قوات بوش العراق 

.!! واتت على االخضر والٌابس من أجل اٌصال الدٌموقراطٌة المزعومة للعراق

 فً ببلد الدٌموقراطٌةوالحرٌات بفتاة كان كل ذنبها أنها –فهم قد ضاقوا ذرعا

.!! قالت ربً هللا

وهذا إن دل على شًء فإنما  ٌدل على أن دٌموقراطٌتهم لٌست كفرا 

!!! فحسب بل هً وهم واسطورة ال واقع لها على أرض الواقع

وجه . دٌمقراطٌه زابفه، ذات وجهٌن متناقضٌن  "كتب ماهر الصدٌق

ٌعتبر الحرٌة ؼٌر متناهٌه، بما فٌها حرٌة ممارسة العقٌدة و اختٌار االفكار و 

ووجه آخر ٌعتبر الحرٌة فً الرأي و العقٌدة ورد الظلم ! الشذوذ و الرذٌله

كل هذا مخالؾ .. واالختٌار الدٌمقراطً و اتباع الدٌن فً الشكل و المضمون

النٌل من النبً الكرٌم صلى هللا علٌه و .  و للمزاج العامة و العلمانًةللدٌمقراطً

سلم ووصفه بؤعتى االوصاؾ هً حرٌة تعبٌر، أما البحث فً مسؤله تارٌخٌه 

رجل مارق ٌتطاول .(للسامٌه) و ؼٌرها،فهً من التعدي ومن العداء ةكالمحرق

على دٌن ٌتبعه ملٌار و نصؾ ملٌار إنسان وٌإلؾ كتابا ٌصؾ اآلٌات القرآنٌه 

أما مفكر كروجٌه ؼارودي، . باآلٌات الشٌطانٌه، ٌعتبر من باب حرٌة الرأي

 ٌتعدى  عندما ٌلمح  إلى أن الهولوكست قد ٌكون اشورة فؤنه ٌتعدى على فإنه

 . وٌعادي السامٌة!على حقوق االدٌان
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 االمرٌكٌة مٌنة أسٌلمًا

 

 

ٌُّر حٌاتً باإلسبلم، " ال توجد الكلمات التً تستطٌع أن ُتعبِّر عن مدى تؽ

. واإلسبلم هو نبض قلبً. فاإلسبلم هو حٌاتً. فؤنا سعٌدةٌ جّداً بكونً مسلمة

م الذي ٌجري فً عروقً واإلسبلم هو . واإلسبلم هو قّوتً. واإلسبلم هو الدَّ

وعة والجمال فؤنا بدون اإلسبلم ال أساوي شٌباً، . الذي جعل حٌاتً فً ؼاٌة الرَّ

ر هللا-فلو حصل   ".وتخلّى هللا عنً لما استطعت البقاء- ال قدَّ

: 1977تارٌخ اسبلمها

: تروي االخت اسٌلمى قصتها فتقول

ٌَّة فً دراسة " ٌّة للحصول على درجتً العلم كنت فً بداٌة السنة النهاب

ل مجموعٍة من المسلمٌن فً حٌاتً(وسابل الترفٌه) وقد كانت . ، عندما قابلت أوَّ

ل للفصل من خبلل الحاسوب،  ا فٌها نستطٌع أن ُنسجِّ نة األولى التً ُكنَّ السَّ

ٌَّة فً  لت ثّم ذهبت ألهتّم ببعض األعمال العابل فؤخذ العمل . (أوكبلهوما)فسجَّ

رًة أسبوعٌن على بداٌة الفصل . منً فترًة أطول مما كنت أظنُّ بحٌث عدت متؤخِّ

ومع . ولكنًِّ لم أكن قلقًة حول تعوٌض ما فاتنً، ألنًِّ كنت األولى فً صفًّ
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كونً طالبة فً ذلك الوقت كنت أفوز بالجوابز أثناء منافستً مع المتخصِّصٌن 

 .فً هذا المجال

وٌجب أن أقول أٌضاً بؤنًِّ كنت خجولًة جّداً، على الرؼم من أنًِّ كنت 

ٌِّة وأحصل على العبلمات العالٌة، وأُدٌر عملً الخاص، وعلى  أذهب  إلى الكل

بٌن الّذٌن كانوا من حولً فكنت . الرؼم من وجود العدٌد من األصدقاء المقرَّ

ث أليِّ  ؾ  إلى الناس، فمن النادر أن أتحدَّ مت، وبطٌبًة جّداً فً التعرُّ كثٌرة الصَّ

كانت الدروس التً . أحٍد إال إذا اضطررت لذلك أو إن كنت أعرفه من قبل

ٌَّة والّتخطٌط المدنً، باإلضافة   آخذها تتطلب منً أن أقوم ببعض األمور اإلدار

إلى وضع البرامج الّتً تناسب األطفال، فكانوا هم الوحٌدٌن الذٌن أشعر معهم 

. بالراحة

ؤ لً . فلنعد  إلى قصتنا... حسناً  كان التوزٌع الذي قام به الحاسوب قد خبَّ

ٌٍَّة حٌث كنت ُملزمًة بالتمثٌل  لًة فً مادٍة مسرح مفاجؤًة عظٌمًة، فقد كنت ُمسجَّ

ًِّ أمام الجمهور أ على . الح أصابنً الخوؾ الشدٌد بسبب ذلك، فؤنا ال أكاد أتجرَّ

طرح بعض األسبلة فً قاعدة الدرس، فكٌؾ ٌمكننً أن أقؾ على المسرح أمام 

ًَّ ! كلِّ الناس؟ ثت زوجً عن ذلك ولكنَّه كان هادباً كعادته دابماً، فاقترح عل حدَّ

ث مع األستاذ وأشرح له المشكلة، وأن أتَّفق معه على قٌامً بكتابة  أن أتحدَّ

ووافق األستاذ على أن ٌحاول مساعدتً للخروج من . النصِّ أو تجهٌز المبلبس

. وهكذا ذهبت  إلى الدرس ٌوم الثبلثاء التالً. هذا المؤزق

فقد كانت القاعة . عندما فتحت باب القاعة ألدخل تلقٌّت الّصدمة الثانٌة

. كما ٌحلو للبعض تسمٌتهم (العبً الجوكً على الجمال)أو  (العرب)ملٌبًة بـ

لم أكن أبداً قد شاهدت أحداً من العرب من قبل ولكنًِّ كنت قد سمعت ... حسناً 

رت أنً . بهم ال ٌمكننً الجلوس فً - وال بؤيِّ طرٌقةٍ -فما كان منً إال أن قرَّ

ًِّ ! ؼرفٍة ملٌبٍة بالكفرة القذرٌن بل خطر لً أٌضاً بؤنَّه من الممكن أن ٌنتقل إل
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فكلُّ الناس كانوا ٌقولون بؤنَّهم قذرون، وأّنهم . أحد األمراض المخٌفة من أحدهم

فما كان منً إال أن أؼلقت الباب وعدت أدراجً  إلى . لٌسوا أهبلً للثقة أٌضاً 

فحٌن كنت أفّكر بهذه الطرٌقة . ولكنً ٌجب أن أذكر شٌباً صؽٌراً اآلن. البٌت

ٌّاً مثٌراً، وِحذاًء ذا كعٍب عاٍل، وكؤس الخمر فً ٌدي ... كنت ألبس سرواالً جلد

ٌبٌن)لكّنهم هم الذٌن كانون  ! فً نظري (السَّ

عندما أخبرت زوجً عن أولبك الطبلب العرب، وأنَّه وال بؤيِّ حال ٌمكن 

أ من روعً بطرٌقته الهادبة، وذّكرنً بؤنًِّ كنت دوماً  أن أعود  إلى هناك، هدَّ

ًَّ التفكٌر جٌداً بهذا  ب عل عً بؤّن هلل تع إلى دابماً سبباً لكّل شًء، ولربما ٌتوجَّ أدَّ

ٌّاً  وذّكرنً أٌضاً بؤّن لديَّ منحًة دراسًٌة، فإذا كنت . األمر قبل أن أتَّخذ قراراً نهاب

ًَّ المحافظة على ُمعّدل عبلماتً وإال فإّن  أرٌد المحافظة علٌها فإنه ٌجب عل

ت هلل تع إلى فً الٌومٌن التالٌٌن . أمراً كهذا ٌمكن أن ٌحّطم كّل شًء فصلٌَّ

شاد اه الرَّ ٌَّ وفً ٌوم الخمٌس ُعدت  إلى الصّؾ وكان لديَّ اعتقاٌد بؤّن هللا . داعًٌة إ

. تع إلى دبَّر هذا لكً أُخلّص أولبك المساكٌن الكفرة من عذاب جهنم

ٌّاً أشرح لهم كٌؾ أنهم سٌحترقون فً جهنم خالدٌن فٌها، إذا  بدأت تدرٌج

كُمَخلٍّص لهم، فتعاملوا معً بلطٍؾ جّم  (علٌه الصبلة والسبلم)لم ٌقبلوا المسٌح 

 (علٌه الصبلة والسبلم)عندبٍذ، شرحت لهم كٌؾ أّن المسٌح ! ولكنَّهم لم ٌهتدوا

ٌُخلّصهم من آثامهم وكّل ما علٌهم فعله . ٌحبهم وكٌؾ مات على الصلٌب ل

فظلّوا على نفس المستوى من اللّطؾ . لٌنقذوا أنفسهم هو أن ٌقبلوه فً قلوبهم

ولهذا قّررت أن أقرأ كتابهم المقدس ألرٌهم !!! معً، ولكّنهم ما زالوا ال ٌهتدون

ٌٌَّؾ وأنَّ محمداً  ٌَّؾ ()بؤنَّ اإلسبلم دٌٌن ُمز فؤعطانً أحدهم نسخًة من . إلٌه مز

كنت على ٌقٌٍن . ترجمة القرآن الكرٌم وكتاباً آخر عن اإلسبلم، وبدأت دراستً

لكّنً قرأت القرآن الكرٌم . بؤّنً سؤجد الدلٌل الذي أحتاجه وبسرعٍة كبٌرة

والكتاب اآلخر، ومن ثّم قرأت خمسة عشر كتاباً أخرى، كان من بٌنها صحٌح 
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مًة على هداٌتهم. مسلم، ثم عدت  إلى القرآن الكرٌم وهكذا ! فقد كنت ُمصمِّ

. استمرت دراستً لئلسبلم سنًة ونصؾ

فقد . خبلل ذلك الوقت، بدأت تظهر بعض المشكبلت بٌنً وبٌن زوجً

ٌُّر كان فً بعض األمور فقط إال أنها كانت كافًٌة  ٌَّر، ومع أّن هذا التؽ كنت أتؽ

ارات والحفبلت التً اعتدنا الذهاب . إلزعاجه فلم أعد أرٌد الذهاب  إلى الخمَّ

فوصل  إلى ٌقٌٍن . وأصبحت أكثر هدوءاً وأكثر ُبعداً عنه. إلٌها كّل جمعٍة وسبت

ٌّة، ولذلك قام بطردي من البٌت فانتقلت  إلى شقٍّة . بؤّن لً عبلقًة ؼٌر شرع

أخرى مع أطفالً، ومع كّل هذا فقد واصلت جهودي ُمصمِّمة على هداٌة أولبك 

! المسلمٌن  إلى النصرانٌة

وفً أحد األٌام ُطرق بابً، وحٌن فتحت الباب رأٌت رجبلً ٌلبس ثوباً 

أبٌَض طوٌبلً للنوم وعلى رأسه قطعة قماٍش كاروهات حمراء اللون، وكان 

لقد كانت هذه هً المرة )! ٌرافقه ثبلثٌة من الرجال فً مبلبس نومهم أٌضاً 

فشعرت بؤنهم أهانونً إهانًة . (األولى التً أرى فٌها عرباً فً لباسهم التقلٌديّ 

! فكٌؾ ٌسمحون ألنفسهم بؤن ٌطرقوا بابً وهم ٌرتدون مبلبس النوم؟. عظٌمة

ٌَّلوا صدمتً عندما قال لً الرجل الذي ! وأّي نوٍع من النساء ٌظننً هإالء؟ وتخ

فؤعلمته ! ٌلبس الخرقة الحمراء على رأسه بؤنه ٌفهم رؼبتً فً أن أُصبح مسلمة

وعلى الرؼم -ثم تداركت قابلة بؤنًِّ . بؤّنً ال أرٌد أن أُصبح مسلمة- وبسرعةٍ -

. لديَّ بعض االستفسارات، إذا كان لدٌه الوقت- من ذلك

اً فً نقاشه معً  فمنحنً األخ عبدالعزٌز الوقت الكافً، وكان صبوراً جدَّ

ٌُشعرنً على اإلطبلق بؤنً سخٌفٌة أو أن سإالً سإاٌل . حول كّل المسابل ولم 

ًٌّي  فسؤلنً إن كنت . نعم: وسؤلنً إن كنت أُومن بؤّن هناك إلهاً واحداً، فقلت. ؼب

أنت : فقال لً. نعم: أُومن بؤّن محمداً كان رسوالً هلل تعالى، ومرًة أخرى قلت

أما فً . فجادلته بؤنً نصرانٌة وأّنً فقط أُحاول أن أفهم اإلسبلم! بهذا مسلمة

ٌٌّة : "داخل نفسً فإّنً كنت أُفّكر أنا ال أستطٌع أن أُصبح مسلمة، فؤنا أمرٌك
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وإذا أصبحت مسلمًة فإّنً ٌجب أن أَُطلّق من ! وماذا سٌقول زوجً؟! بٌضاء

". زوجً، وعابلتً ستنتهً

ًّ ما هو إال  ثم أوضح لً الحقاً بؤّن تحصٌل المعرفة والفهم الروح

فإذا كنِت صاعدًة على السلّم وحاولت أن تقفزي عدة درجات : "كصعود السلّم

فالشهادتان ما هما إال الدرجة األولى . مرة واحدة فإن هناك خطورة السقوط

وفً وقٍت الحٍق من ". على السلم، وهناك أموٌر كثٌرةٌ ٌجب أن نتحدث عنها

- م وعند صبلة العصر1977الحادي والعشرٌن من آذار لسنة -مساء ذلك الٌوم 

لتها بعد، وحٌث إّن . أعلنت إسبلمً ولكن بما أّنه كانت هناك أموٌر لم أكن قد تقبَّ

دق كان من طبعً دابماً، فقد قمت بإضافة بعض الكلمات  إلى الشهادتٌن  الصِّ

: وأضفت" أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أّن محمداً رسول هللا: "فكانت كالتالً

ولكنًِّ لن أُؼّطً شعري أبداً، وإذا أخذ زوجً زوجًة أُخرى ؼٌري فإنً سوؾ "

. فسمعت همهماٍت من بعض الرجال، ولكنَّ عبد العزٌز أسكتهم...". أقوم بـ

لقد كان على . وعلمت فٌما بعد أّنه أخبرهم أال ٌناقشوا هذٌن األمرٌن معً ُمطلقاً 

. قناعٍة بؤنًِّ سؤصل وحدي  إلى الفهم الصحٌح لهما

ٌَّة  كانت الشهادتان حقّاً هما الخطوة األولى على سلّم المعرفة الروح

لتها مع مرور الوقت وواصل عبد العزٌز . والقُرب من هللا تع إلى التً حصَّ

أدعو هللا تع إلى أن ٌجزٌه خٌر الجزاء على . زٌارتً واإلجابة على أسبلتً

ٌَُقلّل من قْدري، ولم ٌتفاعل تجاه أيِّ تساإٍل كنت . صبره وتسامحه فهو لم 

، بل كان ٌتعامل مع كّل سإاٍل بحصافة،  ًّ أطرحه على أنَّه سإاٌل سخٌٌؾ أو ؼب

ٌُسؤل أبداً  هذا ما ... آه. وكان ٌخبرنً دابماً بؤنَّ أؼبى سإاٍل هو ذاك الذي لم 

نا على طلب العلم ! اعتادت جدتً قوله أٌضاً  لقد شرح لً كٌؾ أّن هللا تع إلى حثَّ

رق التً ٌمكن أن تزٌدنا قُرباً منه وعندما كان ٌشرح لً أمراً ما، كان هذا . والطُّ

وكؤنَّك تراقب زهرًة أمامك كٌؾ تتفتَّح ورقًة ورقًة حتى تصل  إلى ذروة 

وعندما كنت أخبره بؤنَّنً ال أُوافق على أمٍر ما ولماذا، كان . الروعة فً جمالها
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ٌُرٌنً كٌؾ أنظر فً عمق "أنت ُمحقٌَّة  إلى حدٍّ ما: "دابماً ٌقول ، ومن ثّم كان 

دة لكً أصل  إلى الفهم التام، والحمد هلل ! المسؤلة ومن جوانبها المتعدِّ

ٍٍ من الشٌوخ ٌّزاً . تعلّمت بمرور األعوام على ٌد كثٌٍر كان كلٌّي منهم ُمتم

وأنا شاكرةٌ لكلٍّ منهم على ما . بشكل ٍ خاص، مع اختبلفهم عن بعضهم البعض

موه لً من العلم والمعرفة فقد علَّمنً كلٌّي منهم كٌؾ أُنمًِّ إٌمانً وحبًِّ . قدَّ

ففً . وبازدٌاد معرفتً كانت التؽٌٌرات فً حٌاتً تظهر بوضوٍح أكبر. لئلسبلم

ال أدري متى بدأت، فقد جاء هذا األمر . السنة األولى بدأت بوضع الحجاب

ٌّاً مع ازدٌاد معرفتً وفهمً لئلسبلم د . تلقاب وحتى إنَّنً أٌضاً بدأت أُناصر تعدُّ

فقد أدركت بؤنَّ هللا تع إلى ما كان لٌشرع هذا األمر إال إذا كان نافعاً، . الزوجات

بروا قول هللا  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ   چ :تعالىوتدَّ

ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

﮳  ﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ     ۋ   

(. 8-1: األعلى)  چۅ        ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  

عندما كنت فً بداٌة دراستً لئلسبلم، لم أتوقّع أن أجد شٌباً اُرٌده أو 

ٌِّر أسلوب  ٌُؽ ة، ولم أكن أظنُّ بؤّن اإلسبلم ٌمكن أن  أحتاجه فً حٌاتً الخاصَّ

ٌُقنعنً بؤنًِّ سؤكون فً سكٌنٍة وحبٍّ . حٌاتً وفً ذلك الوقت لم ٌكن ألحٍد أن 

. ؼامٍر وسعادٍة بسبب اإلسبلم

ث عن اإلله الواحد خالق الكون إّنه ٌصؾ الطرٌقة . إّن هذا الكتاب ٌتحدَّ

ٌُنّظم بها العالم هذا القرآن العظٌم ٌحوي بٌن دفّتٌه كلَّ اإلجابات، . الجمٌلة التً 

اق،  بلم، وهو الحافظ، وهو الؽفور، وهو الرزَّ فاهلل تع إلى هو الودود، وهو السَّ

ۀ   چ ! وهو المدبِّر، وهو الكرٌم، وهو المجٌب، وهو الولً، وهو الُمؽنً

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  

﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          

ٌُرٌنا . (6-1: الشرح)ۋ     ۅ   فالقرآن الكرٌم ٌعالج كّل مسابل الوجود و
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ٌّن لنا ُطُرَق الفوز بمؽفرة هللا  الطرٌق الواضح للفبلح، إنه الخارطة التً ُتب

لٌل المرشد للحٌاة) تعالى، وهو وإذا . من صانع الحٌاة سبحانه وتعالى (الدَّ

ٌَّر اإلسبلم حٌاتً، فإنًِّ أقول نا عشنا : "سؤلتمونً كم ؼ كم كنَّا سنحبُّ النُّور لو أنَّ

ٌَّرها تماماً ". فترًة فً الظبلم . فاإلسبلم لم ٌإّثر فً حٌاتً فقط، بل ؼ

ٌّة  حٌاتً العابل

ٌُحبُّ أحدنا اآلخر حّباً عظٌماً ما زالت آثاره باقًٌة  إلى اآلن  كنت وزوجً 

. ولكنَّ بعض المشكبلت بدأت تظهر بٌننا عندما بدأُت دراستً لئلسبلم. فً قلبٌنا

ٌُدرك ما الذي كان ٌحدث لً ٌَّر ولم  وحتى أنا نفسً لم أكن أُدرك . فقد رآنً أتؽ

فما كان منه إال أن . هذا أٌضاً، ألنًِّ عندبٍذ لم أكن أاُلحظ كم كان سلوكً ٌتؽٌر

ٌِّرنً بهذه الطرٌقة إال وجود رجٍل  ٌَُؽ ٌُمكن أن  وصل  إلى اعتقاٍد بؤن ال شًء 

ٌِّرنً ألنًِّ لم . آخر فً حٌاتً ٌُؽ ولم تكن لديَّ طرٌقٌة لكً أشرح له ما الذي كان 

 .أكن أعلم

ًٍ لم أستطع أن أثنٌه عن شّكه،  وحتى بعد أن أدركت بؤنًِّ أصبحت مسلمَة

ٌّاً فً حٌاتها : "فكان ٌقول ٌِّر شٌباً أساس –ما الذي ٌمكن أن ٌجعل المرأة ُتؽ

على كلِّ حال، لقد كان ٌرى أّن هذا !" إال وجود رجٍل آخر فً حٌاتها- كدٌنها

ًَّ الوحٌد لما كان ٌحدث ومع أنَّه لم ٌستطع أبداً تقدٌم الدلٌل . هو السبب المنطق

ٌُإمن بوجوده فانتهى بنا األمر  إلى . على وجود هذا الرجل اآلخر، إال أنَّه كان 

ٌِّة هً . طبلٍق بشع ٌَّة األورثوذكس رت المحكمة أن تكون المحكمة الشرع وقرَّ

ر بخصوص حضانة أطفالً . التً ُتقرِّ

ٌَّة ُمهلًة من الزمن لكً أختار بٌن أمرٌن أحبلهما  أعطتنً المحكمة الشرع

ا أن أتنازل ، ُمرّ  فإما أن أتخلّى عن اإلسبلم، وبذلك ٌتركونً مع أطفالً، وإمَّ

كنت فً حالة ذهوٍل شدٌدٍة، فقد كان . عن حضانة أطفالً وأبقى على إسبلمً

وكنت على ٌقٌٍن بؤنًِّ إذا . االختٌار صعباً، وبدا لً وكؤنَّ كبل الخٌارٌن مستحٌل

بلل ت عن إسبلمً فإنًِّ سؤُربًِّ أطفالً على الضَّ ولم تكن هناك طرٌقة . تخلٌَّ
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فلم أستطع عندبٍذ فعل ! ألُنكر ما كان فً قلبً، فكٌؾ لً أن أُنكر هللا تعالى؟

وبعد مرور . فالتجؤت  إلى الصبلة هلل تعالى، ودعوته كما لم أْدُعُه من قبل. ذلك

نصؾ ساعٍة أصبحت على ٌقٌٍن بؤنَّه ال ٌوجد مكاٌن آمن فٌه على أطفالً أكثر 

ولو أنكرته اآلن فلن تكون هناك طرٌقة فً . من أن ٌكونوا بٌن ٌدي هللا تعالى

فؤخبرت المحكمة بؤنًِّ . المستقبل أُعلّم بها أطفالً روعة أن تكون مع هللا تعالى

! أستودع هللا تع إلى أطفالً، والأعدُّ ذلك تخلٌّاً عنهم

وؼادرت المحكمة ُمدركًة بؤّن حٌاتً بدون أطفالً ستكون فً ؼاٌة 

ومع أّن قلبً كان ُمنفطراً إال أنَّه كان مطمبّناً، فعرفت ٌقٌناً بؤنًِّ . الصعوبة

واب ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  چ : ووجدت عزابً فً آٌة الكرسً. فعلت الصَّ

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻ ﮼   ﮽  ﮾   ﮿﯀  ﯁  

                                            ڭ  

ودفعتنً هذه اآلٌة . (255:البقرة) چڭڭ  ڭ     ۇ     ۇۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

أٌضاً ألبدأ بالبحث فً معانً أسماء هللا تع إلى الحسنى ألكتشؾ الجمال فً كلٍّ 

. منها

ٌّة  ولم تكن حضانة أطفالً والطبلق هما االبتبلءٌن الوحٌدٌن حٌنبٍذ، فبق

أفراد عابلتً لم ٌتقبَّلوا اعتناقً اإلسبلم، ورفض معظمهم أن ٌكون لهمُّ أّي 

فكانت أمً تإمن بؤّن األمر ال ٌعدو كونه مرحلًة فقط أمرُّ بها . عبلقٍة بً

ا أختً . وسوؾ تذهب فً طرٌقها فكانت على - المتخصصة فً علم النفس-أمَّ

وكان . فقدت عقلً وٌجب أن أدخل المشفى للعبلج- وببساطٍة شدٌدةٍ -ٌقٌٍن بؤنًِّ 

ففً . أبً ٌعتقد بؤنًِّ ٌجب أن أُقتل قبل أن أنؽمس  إلى أعماٍق سحٌقٍة فً جهنم

! فماذا سٌكون بعد؟... وقٍت قصٌٍر وجدت نفسً ببل زوج وببل عابلة

 األصدقاء

فلم أَُعْد فً . معظم أصدقابً تخلّوا عنًِّ فً السنة األولى من إسبلمً

ًة على اإلطبلق ارات والحفبلت، ولم أكن . نظرهم ُمسلٌِّ فؤنا ال أرافقهم  إلى الخمَّ
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 (القرآن)مهتّمًة بإٌجاد صاحب لً؛ بل كان كلُّ ما أفعله هو قراءة ذلك الكتاب 

ولم ٌكن لديَّ المعرفة الكافٌة لكً ! فما هذا الملل؟... والحدٌث عن اإلسبلم

ٌّن لهم كم هو جمٌل  .أساعدهم على فهم اإلسبلم وألُب

 الوظٌفة

ففً حٌن كنت أفوز بكّل جابزٍة . ثم كانت وظٌفتً هً التالٌة فً الذهاب

فً مجال عملً، وكانوا ٌعترفون بخبرتً كُمبتكرٍة ألسالٌب كسب المال، إال أنَّ 

. هذا لم ٌمنع من أن ٌكون أول ٌوٍم وضعت فٌه حجابً هو آخر ٌوٍم فً وظٌفتً

 .فؤصبحت حٌنبٍذ ببل عابلٍة، أو أصدقاء، أو عمل

 المكافؤة من هللا تع إلى على النجاح فً االبتبلء

ل بعد إسبلمً، فلم ُتثِن على قراري فقط  تً هً شعاع النُّور األوَّ كانت جدَّ

ًّ ُمْعتنقًة اإلسبلم مثلً أنا كنت أعرؾ دابماً أّنها ! فٌا للمفاجؤة... بل وانضمَّت إل

وُتوفٌِّت بعد اعتناقها اإلسبلم ! ولكن  إلى هذا الحد؟... تمتلك الكثٌر من الحكمة

ل فً ذلك أشعر بؤنًِّ . بساعاٍت قلٌلة، رحمها هللا تعالى وعندما أتوقّؾ ألتؤمَّ

لْت . أؼبطها كثٌراً  ٌَْت فٌه كلُّ آثامها وُبدِّ ففً الٌوم الذي أعلنت فٌه إسبلمها، وُمح

حسنات، ٌتوفاها هللا تع إلى لتكون كفّة حسناتها فً المٌزان ثقٌلًة جّداً، مما 

 .ٌمؤلنً بسعادٍة ؼامرة

ومع مرور الوقت وازدٌاد معرفتً باإلسبلم كنت أكثر استعداداً لئلجابة 

ٌَّرت أموٌر كثٌرةٌ فً حٌاتً، ولكنَّ األثر األعظم كان  على أّي تساإالت، فتؽ

ٌِّتً . للتؽٌٌرات التً حصلت فً شخص

وبعد بضع سنوات من إعبلنً اإلسبلم، هاَتَفْتنً أمً وقالت بؤّنها ال 

ى  (الشًء)تعرؾ ما هو هذا  ٌُسمَّ ، ولكّنها تؤمل فً أن أبقى (اإلسبلم)الذي 

ٌُعجبها ما كان ٌصنعه اإلسبلم فً حٌاتً ثم اتَّصلت بً بعد . مإمنًة به، فقد كان 

فقلت " ماذا ٌجب على اإلنسان أن ٌفعل لٌصبح مسلماً؟: "ذلك بعامٌن وسؤلتنً

شهادة أن ال إله إال هللا وأّن محمداً رسول "لها بؤّن كّل ما علٌها أن تفعله هو 
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ًَّ ! إّن كّل أحمٍق ٌعرؾ هذا: "فقالت". هللا ولكن ما هً اإلجراءات التً ٌجب عل

". حسناً، ولكن ال ُتخبري أباك اآلن: "فؤعدت علٌها ما قلت، فقالت!" القٌام بها؟

. ولكنها لم تكن تعلم بؤّن أبً كان قد سبقها بالحدٌث معً عن هذا الموضوع

كان قد - الذي كان ٌظنُّ بؤنَّه من الواجب قتلً قبل أن أتعمَّق فً جهنم-فوالدي 

حة -ومن ثم أخبرتنً أختً . دخل اإلسبلم قبل ذلك بشهرٌن الخبٌرة فً الصِّ

ٌّة راً من بٌن من تعرفهم- النفس ٌَّة األكثر تحرُّ وإنه إلطراء عظٌٌم ... بؤنًِّ الشخص

! حٌن ٌصدر ممن هم مثلها

وبدل أن أُحدثكم بتفاصٌل دخول كلٍّ منهم اإلسبلم، دعونً أخبركم 

وقد كنت فً . ببساطة بؤنِّ معظم أفراد عابلتً ٌواصلون دخول اإلسبلم كل سنة

ًِّ بؤنَّ زوجً السابق  ؼاٌة السعادة حٌن أخبرنً أٌخ عزٌٌز من المركز اإلسبلم

ذلك ألّنً : "وقال لً بؤنَّه سؤله لماذا ٌرٌد اعتناق اإلسبلم؟ فؤجاب. دخل اإلسبلم

كنت أُراقب حٌاة زوجتً كمسلمة، وأنا اآلن أرٌد أن تكون - ولستَّة عشر عاماً -

. ثم زارنً بعد ذلك وطلب منً أن أُسامحه على كلِّ ما فعله لً". ابنتً مثلها

. ولكنًِّ كنت قد سامحته منذ وقٍت طوٌل

- وٌتنً–وفً الوقت الذي كنت أكتب فٌه هذه السطور، هاتفنً ابنً البكر 

لٌقول لً بؤنَّه سٌدخل فً اإلسبلم، وقد خّطط إلعبلن إسبلمه فً المركز 

ًّ بعد أسبوعٌن، وهو اآلن ٌقرأ عن اإلسبلم قدر ما ٌستطٌع من أجل  اإلسبلم

. إّن هللا هو الرحمن الرحٌم... ذلك

والكثٌر من الذٌن حضروا . بمرور السنٌن، اشتهرت بحدٌثً عن اإلسبلم

ًّ دخلوا اإلسبلم والحمد هلل ٌَّة مع ازدٌاد . لبلستماع إل وازدادت سكٌنتً الداخل

فقد عرفت بؤّن هللا تع إلى لٌس فقط . معرفتً وثقتً بحكمة هللا سبحانه وتعالى

، ولذلك فؤنا على ٌقٌٍن بؤنَّه تع إلى سٌكون (أصدقابً)خالقً، بل هو أٌضاً أعّز 

فكّل خطوٍة أخطوها تجاهه سبحانه . دابماً  إلى جانبً، وأنَّه لن ٌتخلّى عنً أبداً 

. وتع إلى ٌخطو مقابلها تجاهً عشراً؛ وكم هو جمٌٌل أن ندرك هذا
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ولكّنه أنعم - كما وعد بؤن ٌختبر المإمنٌن-حقٌقة أّن هللا تع إلى اختبرنً 

ًّ أكثر مما كان بإمكانً أن آمل فقبل بضع سنوات أخبرنً األطباء بؤّن لديَّ . عل

ر لدرجٍة . سرطاناً ُمنتشراً  وأوضحوا لً بؤنَّه ال ٌمكن عبلجه حٌث كان قد تطوَّ

ر المرض،  كبٌرة، وعملوا على تهٌبتً للموت بإٌضاحهم لً مراحل تطوُّ

وخاصة -كنت قلقًة من أجل أطفالً . وأخبرونً أنَّه ربما بقً لً سنًة من العمر

فمن ذا الذي سٌعتنً بهم؟ ومع هذا فلم أقنط من رحمة هللا – األصؽر عمراً 

وكنت ُمتٌقِّنًة فً قلبً بؤّن األلم . تعالى، وفً النهاٌة فكلُّنا صابٌر  إلى الموت

. الذي كنت أُعانٌه ٌحوي الكثٌر من البركة

وهو كرٌم المٌساوي الذي مات بالسرطان -وأذكر وفاة أحد األصدقاء 

وفً سكرات الموت األخٌرة كان ٌبدو علٌه - حٌن كان فً العشرٌنات من عمره

ٌُشعُّ بحبِّ هللا تعالى، وقال لً ق، ولكنَّه كان  إّن : "الحزن واأللم بطرٌقٍة ال ُتصدَّ

هللا تع إلى حقّاً رحٌم؛ فهو سبحانه وتع إلى ٌرٌد لً أن أدخل الجنَّة بكتاٍب 

فعلّمنً بموته حّب هللا تع إلى لعباده ورأفته بهم، وأعطانً بذلك شٌباً ". نظٌؾ

نُدر أن ٌناقشها الناس ٌَ ٌُعتبر من األمور التً  ل، فهذا  ! للتؤمُّ

ًَّ من هللا تعالى . ولم أنتظر طوٌبلً ألرى النِّعم التً كانت تحلُّ عل

ثّم أنعم هللا تع إلى . فاألصدقاء الذٌن ٌحبوننً كانوا ٌظهرون من حٌث ال أدري

ًَّ بتؤدٌة فرٌضة الحج ٌّة أن نشارك اآلخرٌن حقٌقة . عل وتعلّمت مدى أهم

ث إلٌهم من المسلمٌن أو من . اإلسبلم ولم أكن أهتمُّ إذا كان الناس الذٌن أتحدَّ

ؼٌرهم، أو إذا كانوا ٌتفقون معً أم ٌختلفون، أو إذا كانوا ٌحبوننً أم 

ٌكرهوننً؛ فقد كانت الموافقة التً أنُشُدها هً موافقة هللا تعالى، وكان الحبُّ 

ولكنًِّ مع هذا اكتشفت بؤّن الناس كانوا . الوحٌد الذي أحتاجه هو حبُّ هللا تعالى

فتذكرت ما قرأته بؤّن هللا تع إلى إذا . ٌحبوننً أكثر وأكثر دون سبٍب واضح

ٌُلقً له الَقبول فً األرض فؤنا ال أستحق كّل هذا الحب، ولكن . أحبَّ عبداً فإنَّه 

! هللا أكبر... ال بدَّ وأّن هذه نعمٌة أخرى من ِنَعِم هللا تعالى
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ٌُّر حٌاتً باإلسبلم،  ال توجد الكلمات التً تستطٌع أن ُتعبِّر عن مدى تؽ

. واإلسبلم هو نبض قلبً. فاإلسبلم هو حٌاتً. فؤنا سعٌدةٌ جّداً بكونً مسلمة

م الذي ٌجري فً عروقً واإلسبلم هو . واإلسبلم هو قّوتً. واإلسبلم هو الدَّ

وعة والجمال فؤنا بدون اإلسبلم ال أساوي شٌباً، . الذي جعل حٌاتً فً ؼاٌة الرَّ

ر هللا-فلو حصل  . وتخلّى هللا عنً لما استطعت البقاء- ال قدَّ

اللُهمَّ اْجَعْل فً َقْلِبً ُنوراً َوفًِ َبَصِري ُنوراً َوفً َسْمعً ُنوراً َوَعْن "

َساِري ُنوراً َوَفْوِقً نوراً َوَتْحِتً ُنوراً َوأَمامً ُنوراً َوَخْلفً  ٌَ ٌِِنً ُنوراً َوَعْن  م ٌَ

. (صحٌح البخاري)". ُنوراً َواْجَعْل لً ُنوراً 

َربِّ اْؼِفر لً َخطٌبَتً َوَجْهلً َوإْسَرافً فً أْمري ُكلّه، َوَما أْنَت أْعلَُم ِبِه "

اَي َوَعْمدي َوَجْهلً َوَهْزلًِ، َوُكلُّ َذلَِك ِعْنِدي. ِمنًِّ ٌَ اللُهمَّ . اللُهمَّ اؼفر لً َخَطا

ْرُت َوَما أْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنتُ  ْمُت َوَما أخَّ ُم َوأْنَت . اْؼْفر لً َما َقدَّ أنَت الُمَقدِّ

ٌِر ُر َوأَْنَت علَى ُكّل َشًٍء قد . (صحٌح البخاري)". الُمَإخِّ

: ترجمة. الفرقان/موقع مجلة : المصدر/أمٌنة أسٌلمً..أختكم فً هللا

األستاذ زكً الطرٌفً 

: تعقٌب

الم ٌقشعر - باهلل علٌك- دعنً اسالك : اختً القاربة/واالن اخً القارىء

التً ضحت بكل شًء - بدنك كما اقشعر بدنً بعد قراءة حكاٌة االخت اسٌلمى

فً سبٌل عقٌدتها، وكانت فً صبرها وتضحٌاتها اشبه ما تكون بالصحابٌات 

. االوابل رضً هللا عنهن

: عن خباب بن االرت رضً هللا عنه أنه قال

أال :   وهو متوسد ُبردة له فً ظل الكعبة فقلنا  شكونا  إلى رسول هللا‖

 قد كان من قبلكم ٌإخذ الرجل فٌحفر فً : تستنصر لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقال

ٌُجعل نصفٌن وٌمشط  األرض فٌجعل فٌها ثم ٌإتى بالمنشار فٌوضع على رأسه ف

بؤمشاط الحدٌد ما دون لحمه وعظمه، ما ٌصده ذلك عن دٌنه، وهللا لٌتمن هللا 

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 33 

هذا األمر حتى ٌسٌر الراكب من صنعاء  إلى حضرموت ال ٌخاؾ إال هللا 

رواه البخاري فً ― صدق رسول هللا ‖والذبب على ؼنمه، ولكنكم تستعجلون 

. صحٌحه

 جاء هإالء المإمنون المستضعفون ٌستنجدون وٌستنصرون، ٌرٌدون  

من رسول هللا أن ٌدعو لهم على المشركٌن بدعوة ٌعجل هللا لهم بها العذاب، 

وهنا ٌجلس الرسول الكرٌم ٌعطً هإالء المظلومٌن درساً فً الثبات والصبر 

وٌضرب لهم األمثال بالسابقٌن من المإمنٌن ٌذكرهم بما .. على العقٌدة والمبدأ

. أصاب إخوانهم فً العقٌدة والدٌن

لقد نشروا بالمناشٌر وأحرقوا بالنار ومشطوا بؤمشاط الحدٌد ونالهم من 

الببلء والشدابد ما ال ٌخطر ببال، ومع ذلك لم تضعؾ عزٌمتهم، لم تستسلم 

نفوسهم للذل والهوان، ولم تإثر فٌهم تلك الشدابد والمحن، بل ظلوا على اإلٌمان 

مستمسكٌن بدٌن هللا مضّحٌن بؤنفهسم وأموالهم فً سبٌل هللا وابتؽاء رضوانه، 

صبروا على العذاب وتحملوا الببلء ووقفوا فً وجه الطؽٌان حتى نصرهم هللا 

فما وهنوا لما أصابهم فً سبٌل هللا وما ضعفوا وما استكانوا، وهللا ٌحب 

. ((الصابرٌن

لقد أعطاهم الرسول درساً بلٌؽاً وبّشرهم بعد هذا الدرس بانتصار الدعوة 

اإلسبلمٌة، وظهور هذا الدٌن العظٌم على سابر األدٌان حتى ٌعم مشارق 

األرض ومؽاربها فلن ٌستطٌع الطؽٌان أن ٌقضً على دعوة اإلٌمان مهما 

. تطاول أو تجّبر فإن جند هللا هم الؽالبون

 فٌما بّشر عنه وأخبر حٌث بدل هللا تبارك وتع ولقد صدق رسول هللا 

إلى خوؾ المسلمٌن أمنا وذلهم عزا، وضعفهم قوة، حتى سادوا العالم، وملكوا 

الدنٌا وانقاد لهم الناس طوعاً وكرهاً، وعّم األمن والرخاء أرجاء المعمورة 

وأعز هللا المإمنٌن المستضعفٌن وارتفعت راٌة الحق ودخل الناس فً دٌن هللا 
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أفواجاً وكان ذلك بفضل جهاد المإمنٌن السابقٌن الذٌن صبروا على تحمل األذى 

 .((وإن جندنا لهم الؽالبون))فً سبٌل الدعوة وصدق هللا إذ ٌقول 

على المبدأ فلم ٌهنوا ولم ٌضعفوا، فكان  وأصحابه وكما ثبت الرسول 

  معناوأعطؾب وؼٌرهم صابرٌن محتسبٌن، امنهم ببلل وآل ٌاسر وسمٌة وخب

أصحاب عٌسى بن كما ثبت  نماذج صادقة من الثبات على الحق، والرسول 

مرٌم علٌه وعلٌهم السبلم الذٌن نشروا بالمناشٌر وحملوا على الخشب، فلم ٌهنوا 

ٌُفتنوا، بل صبروا وثبتوا ها هً اسٌلمى المسلمة الجدٌدة فً القرن العشرٌن .ولم 

تتخذمن الرسول والذبن أمنوا معه قدوة لها فتضرب لنا مثبلً من أروع األمثلة 

نسؤل هللا لها السعادة . فً الثبات على المبدأ مهما بلؽت التضحٌات فً سبٌل ذلك

.  فً الدنٌا وخٌر الجزاء عن اإلسبلم فً األخرة

اٌرٌس صفوت األلمانٌة  

ن الدٌن فً الؽرب شًء إالذي ال ٌعرفه العالم االسبلمً والعربً "

ال اسم إ ولٌس هناك التزام دٌنً، فالنصرانٌة ما هً ،قصى درجةأهامشً  إلى 

سرة علمانٌة نصرانٌة لٌس لها عبلقة أفقط، فؤنا على سبٌل المثال نشؤت فً 

". بالكنٌسة 

: 1967تارٌخ اسبلمها

  اٌرٌس صفوت ـ ألمانٌة ـ إحدى الؽربٌات البلتً دخل اإلٌمان  إلى 

قلوبهن تعٌش اآلن فً صفاء وسعادة لم تشعر بها من قبل، تعرفت على اإلسبلم 

فً سن العاشرة عندما وجدت أن شٌباً ما بداخلها ٌشدها نحو اإلسبلم وفً عام 

 . سافرت فً رحلة  إلى لندن وأشهرت اسبلمها بالمركز االسبلمً هناك1967

هذه السٌدة االلمانٌة على هامش المإتمر « الشرق االوسط»التقت 

االسبلمً الدولً الرابع عشر الذي أقٌم اعماله اخٌرا بالقاهرة وفً الحوار 

. التالً نتعرؾ على قصة اسبلمها ورحلتها االٌمانٌة
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 متى تعرفت على اإلسبلم وماذا كان شعورك وقت ذلك؟

ـ نشؤت فً أسرة نصرانٌة علمانٌة ابتعدت عن الكنٌسة وعندما كنت فً 

سن العاشرة شعرت بؤن شٌبا ٌنقصنً فً حٌاتً، وفطرتً دابما تشتد نحو 

الدٌن واخذت أبحث لً عن دٌن، وكنت فً ذلك الوقت اقرأ فً الكتب عن 

اإلسبلم ووقتها شعرت بشًء ٌشدنً بقوة  إلى اإلسبلم كدٌن سماوي ٌرفع من 

كٌان اإلنسان وٌحمل جمٌع الفضابل واالخبلق الفاضلة، وأخذت أهتم بهذا الدٌن 

وتحدثت  إلى زمٌبلتً فً المدرسة وعن اإلسبلم واننً احب هذا الدٌن وحٌنبذ 

كنت بلؽت الثانٌة عشرة من عمري وبالفعل اسلمت وكتمت اسبلمً ألن 

 .زمٌبلتً وصفننً بالجنون

 سرتك وهل عرفوا بقصة اسبلمك؟أماذا كان موقؾ 

ـ فً البداٌة اعتبرت أسرتً أننً أمر بمرحلة اضطراب وتقلب فً 

المزاج لكن عندنا فً الؽرب حرٌة وإذا بلػ االبناء سن الثامنة  عشرة فمن 

حقهم أن ٌتصرفوا كٌفما شاءوا ومن حقهم اٌضاً أن ٌتركوا أهلهم وبالتالً 

فتركوا لً حرٌة الدٌانة وعندما وصلت للثانوٌة العامة وكان عمري حٌبٍذ ثبلثة 

 وكنت فً رحلة  إلى لندن وذهبت  إلى المركز 1967عشرة سنة وذلك عام 

عمٌد كلٌة الدعوة االسبق )االسبلمً هناك والتقٌت بالشٌخ محمد الجٌوشً 

وكان إماما للمركز وقلت له أننً أرٌد أن أعلن إسبلمً  (بجامعة االزهر

كما التقٌت بالشٌح . وأذهب  إلى األزهر وادرس الدٌن االسبلمً واللؽة العربٌة

فً ذلك الحٌن ووعدنً  (وزٌر االوقاؾ المصري االسبق)أحمد حسن الباقوري 

 .بالدراسة فً األزهر وأعلنت اسبلمً أمام الشٌخٌن ونطقت بكلمة التوحٌد

 سافرت  إلى مصر وتعلمت اللؽة العربٌة ثم عدت  إلى 1969وفً عام 

المانٌا لدراسة الماجستٌر فً جامعة كٌسٌن وفً أثناء دراستً للماجستٌر 

، وتزوجنا وسافرنا .تعرفت على شاب مصري كان ٌدرس فً مرحلة الدكتوراه
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  إلى مصر وواصلت دراستً للؽة العربٌة وزادت معرفتً 1975عام 

. باالسبلم

 هل قمت بنوع من العمل الدعوي هناك؟* 

ـ نعم منذ اللحظة األولى إلسبلمً وأنا انتمً لهذا الدٌن وأدعو إلٌه 

والحمد هلل استطعت أن أقنع اثنٌن من أقاربً بؤن ٌسلما هم جدتً ورجل آخر 

من اقاربً والذٌن لم ٌسلموا كنت أعطً لهم فكرة عن اإلسبلم وهم عندما 

 .ٌسمعوننً كانوا ٌحترمون االسبلم

 ماذا عن عبلقتك بؤسرتك اآلن؟* 

ـ عبلقتً بؤسرتً فً ألمانٌا جٌدة منذ أن أعلنت إسبلمً ألنه فً ألمانٌا 

 .ٌوجد تسامح واحترام لحرٌة العقٌدة وٌعتبرون أن الدٌن مسؤلة شخصٌة

 هل كان لدٌك  نوع من االلتزام الدٌنً قبل االسبلم؟

ـ الذي ال ٌعرفه العالم االسبلمً والعربً أن الدٌن فً الؽرب شًء 

هامشً  إلى اقصى درجة ولٌس هناك التزام دٌنً، فالنصرانٌة ما هً اال اسم 

فقط، فؤنا على سبٌل المثال نشؤت فً اسرة علمانٌة نصرانٌة لٌس لها عبلقة 

 .بالكنٌسة

 كثر شًء جذبك لبلسبلم؟أما * 

 وسٌرته ـ قبل أن اعلن اسبلمً كنت اقرأ عن شخصٌة الرسول 

فؤحببت هذه الشخصٌة كثٌراً لما تتمٌز به من خصال ال توجد فً بشر على 

 .وجه االرض

ن الزي الذي ترتدٌنه فٌه حشمة ووقار بخبلؾ االخرٌات أأرى 

 المتبرجات فهل هذا التزام داخلً؟

ـ شرٌعة اإلسبلم كما تعلمت أمرت المسلمة باالحتشام وهذا الزٌؤ فٌه 

نفسً وراحتً وال ابالػ إذا قلت أجد فٌه األناقة بكل ابعادها، ونحن فً الؽرب 

 .ال نقبل اإلكراه على شًء بل نفعل ما نعتقده ونقتنع به وأنا مقتنعة بهذا الزي
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ن أحداً على اعتناقه لكنه ٌمنع من ٌدخله أن اإلسبلم ال ٌكره إهل تعلمٌن 

 ٌرتد عنه؟

ـ أنا دخلت اإلسبلم بقناعة شخصٌة ودون تدخل أو تؤثٌر من أي مسلم 

ألنه لم ٌكن فً الرٌؾ الذي نشؤت فٌه مسلمون اطبلقا، وكون أن اإلسبلم ال 

ٌجبر أحداً على اعتناقه وٌعاقب من ٌسلم ثم ٌرتد، فهذا قمة العدل ألن المرتد 

ٌكون ضد اإلسبلم وٌعطً صورة سٌبة عن الدٌن وهو من قبٌل التبلعب 

 .باالدٌان

 ما هً امنٌتك بعد اسبلمك؟* 

 وقد ـ فً البداٌة كانت امنٌتً أن ٌكرمنً هللا بالحج وزٌارة قبر النبً 

 وبعدما أدٌت الحج كانت امنٌتً وما زالت أن 1990أدٌت هذه الفرٌضة عام 

 . أكون داعٌة لبلسبلم

 لماذا ٌقؾ العالم الؽربً موقؾ العداء من االسبلم؟* 

ـ الؽرب ال ٌكره اإلسبلم كما هو متصور لكنهم لدٌهم فكرة خطؤ عنه 

ومثبلً فً ألمانٌا نجد أن العنصرٌة أو . فهوعندهم دٌن  ارهاب وعنؾ

االضطهاد الذي ٌلقاه األجانب سواء مسلمون أو ؼٌرهم هو بسبب العوامل 

االقتصادٌة ألن األلمان ٌنظرون  إلى أن هإالء األجانب ٌؤخذون منهم فرص 

صحٌفة الشرق : المصدر./العمل وبالتالً ٌرفضون وجود األجانب بٌنهم

 -10-4األوسط 

من الطبٌعً ان ٌكون الدٌن النصرانً مهمشا فً الحٌاة وذلك : تعقٌب

األول أن الحكم والسٌطرة فً الؽرب إنما هً للرأسمالٌة والثانً أن : لسببٌن

ال تستطٌع أن ". اعط ما لقٌصر لقٌصر وما هلل هلل " النصرانٌة التً تقول

أن -وقد فصلت الدٌن عن الحٌاة- تفرض نفسها فً معترك الحٌاة ألنها التملك

تعالج مشاكل الحٌاة عبلوة على عدم وجود حلول فً النصرانٌة للمشاكل التً 
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ٌواجهها الناس ألن النصرانٌة عقٌدة روحٌة تهتم بعبلقة االنسان بخالقه وحسب 

وال عبلقة لها بؽٌر ذلك 

كل -واألصل فً األفعال!!وهذا بخبلؾ اإلسبلم الذي ٌقول كل شًء هلل.

ٌجٌب على كافة - فاالسبلم فً حقٌقتة دٌن..االلتزام بؤوامر هللا ونواهٌه- األفعال

ومنه الدولة التً تنظم عبلقة –تساإالت االنسان وٌنظم عبلقة االنسان بالخالق 

وفٌه تنظٌم لعبلقة االنسان بنفسه ومن هنا الٌمكن ...االنسان مع ؼٌره من الناس

. أن ٌهمش على االطبلق
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 الكندٌة انجرٌد ماتسون

                                     

الربط الواضح بٌن اإلسبلم ودٌن ٌوجد العنؾ فً صلبه أمر ؼٌر "ن إ"

واذا بدأنا القٌام بمقارنة بٌن العنؾ الذي ارتكب باسم الكنٌسة وذلك  صحٌح،

شارة منها  إلى محاكم التفتٌش التابعة للكنٌسة إفً - الذي ارتكب باسم اإلسبلم 

 ، "ن هذه المقارنة ستؤخذ الكثٌر من الوقت إؾ-.والحروب الصلٌبٌة

 ثمانٌنٌات القرن الماضً:تارٌخ اسبلمها

  ُولَِدت ونشؤت فً مدٌنة أونتارٌو الكندٌة، ودرست الفلسفة والفنون

 .الجمالٌة فً جامعة ووترلو

  ًاعتنقت اإلسبلم فً ثمانٌنٌات القرن الماضً عندما كانت ف

الجامعة  

نشؤت إنجرٌد نصرانٌة و لم تكن متدٌنة، وكانت بداٌة تفكٌرها فً اإلسبلم 

 عن رحبلتها  إلى كبرى المتاحؾ فً ترويعن طرٌق عشقها للفن؛ حٌث 

تورونتو، ومونتلاير، وشٌكاجو،  إلى أن زارت متحؾ اللوفر فً بارٌس، 

. وانبهرت بشدة بفنون الرسم عبر مراحل التارٌخ اإلنسانً

التقٌت بالناس الذٌن لم : " ثمَّ التقت بمجموعة من المسلمٌن، وتقول عنهم

ٌة إللههم، وعندما سؤلتهم أجابوا عن حذر اإلسبلم  ٌبنوا تماثٌل أو لوحات حسِّ
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ا  الشدٌد من الوثنٌة، ومن عبادة األشخاص، وبؤنَّ التعرؾ على هللا أمر ٌسٌر جّدً

". عن طرٌق التؤمل فً مخلوقاته

لتعرؾ على اإلسبلم التً اومن هذا الموقؾ بدأت إنجرٌد رحلتها فً 

 .العمل الدعويوانتهت بإسبلمها، لتنطلق بعد ذلك فً تحصٌل العلم، 

وحصلت على الدكتوراه فً الدراسات االسبلمٌة من جامعة شٌكاؼو سنة 

 . وموضوعها حول المساواة فً اإلسبلم1999

  تعمل كؤستاذة للدراسات اإلسبلمٌة ومدٌرة مركز ماكدونالد للدراسات

اإلسبلمٌة والعبلقات اإلسبلمٌة المسٌحٌة فً معهد هارتفورد بوالٌة 

 .كونٌتٌكت

  للجمعٌة 2006 كنابب ربٌس ثم كربٌس سنة 2001انتخبت سنة 

اإلسبلمٌة ألمرٌكا الشمالٌة، وهً واحدة من أبرز المنظمات اإلسبلمٌة 

 الؾ عضو فً 20وتضم الجمعٌة فً عضوٌتها . فً الوالٌات المتحدة

 . مسجدا ومركزا اسبلمٌا350الوالٌات المتحدة وكندا كما ٌتبعها 

  ًناشطة سٌاسٌة تحظى باحترام كبٌر فً األوساط الدٌنٌة والسٌاسٌة ف

الوالٌات المتحدة؛ حٌث كانت ضٌفا بارزا فً العدٌد من احتفاالت 

وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة، كما تحدثت فً المراسم الدٌنٌة للمإتمر 

، وفً حفل تنصٌب 2008القومً للحزب الدٌمقراطً فً دنفر فً 

الربٌس األمرٌكً باراك أوباما وقالت أنه فخور بؤصوله المسلمة، 

 دوالرا، وهذا سهل فً الوالٌات 25وكان بإمكانه أن ٌؽٌر اسمه بـ 

 .المتحدة ومنتشر، ولكنه احتفظ باسمه كامبل

  تعمل على تعرٌؾ الشعب األمرٌكً بالعقٌدة اإلسبلمٌة بصورة أفضل

 "المعادٌة لئلسبلم"لوقؾ تنامً المشاعر 
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  تدعو وسابل اإلعبلم األمرٌكٌة التً أخذت على عاتقها مهّمـة تشوٌه

صورة اإلسبلم وبّث الخوؾ من المسلمٌن أن تتحّرى الدقّـة 

والموُضـوعٌة فٌما تنشره وُتـذٌعه عن اإلسبلم والمسلمٌن  

: من اقوالها

 إننا نقوم بتعرٌؾ أنفسنا النه ٌنظر إلٌنا كنساء مسلمات نظرة سلبٌة ..

 . ما ٌقال عن الوضع الصعب للمرأة فً المجتمع اإلسبلمًونرفض

 لم ٌنزل اإلسبلم للسود والسمر فقط: ما صرحت به للصحافة هناكمو .

ؼرٌبة، عندما ٌصٌر أمٌركً اسود مسلما، ٌقولون ان هذا مفهوم، 

لكن، عندما أصٌر أنا البٌضاء مسلمة، ٌقولون إننً كفرت، وكؤن علً 

 .ان اختار بٌن لونً واإلسبلم

إسهاماتها 

وقالت إنؽرٌد ردا على مؽالطات بابا الفاتٌكان بندٌكتوس السادس عشر 

لتصرٌحات البابا " بخٌبة أمل"إنها تشعر ، التً تنم عن جهل واضح باالسبلم

الربط الواضح بٌن "األخٌرة حول اإلسبلم والجهاد والعنؾ، وتوضح أن 

اإلسبلم ودٌن ٌوجد العنؾ فً صلبه أمر ؼٌر صحٌح واذا بدأنا القٌام بمقارنة 

بٌن العنؾ الذي ارتكب باسم الكنٌسة وذلك الذي ارتكب باسم اإلسبلم فان هذه 

المقارنة ستؤخذ الكثٌر من الوقت، فً اشارة منها  إلى محاكم التفتٌش التابعة 

 .للكنٌسة والحروب الصلٌبٌة

انجرٌد  إلى محاكم التفتٌش فاحببت ان اعطً "لمحت االخت : تعقٌب

والن المجال ال ٌتسع فساكتفً باٌراد قصة مثبتة ٌروٌها ضابط . لمحة عنها

.... فرنسً كلؾ بالتحقٌق فً الموضوع

 :محاكم التفتٌشمن حكاٌات 

  قرون على سقوط األندلس أرسل نابٌلون قواته  إلى اسبانٌاةبعد أربع

...... وأمر بإلؽاء دواوٌن التفتٌش
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أترككم مع قصة ٌروٌها الكولونٌل لٌموتسكً احد ضباط الحملة الفرنسٌة 

 ملحقاً بالجٌش الفرنسً الذي ٌقاتل فً إسبانٌا 1809كنت سنة ) على اسبانٌا

العاصمة وكان اإلمبراطور  (مدرٌد)وكانت فرقتً بٌن فرق الجٌش الذي احتل 

 بإلؽاء دواوٌن التفتٌش فً المملكة اإلسبانٌة 1808نابٌلون أصدر مرسوماً سنة 

ؼٌر أن هذا األمر أهمل العمل به للحالة واإلضطرابات السٌاسٌة التً سادت 

.  وقتبذ

ت أصحاب الدٌوان الملؽى على قتل وتعذٌب كل يوصمم الرهبان الجزو

فرنسً ٌقع فً أٌدٌهم انتقاماً من القرار الصادر وإلقاًء للرعب فً قلوب 

.  الفرنسٌٌن حتى ٌضطروا  إلى إخبلء الببلد فٌخلوا لهم الجو

وبٌنما أسٌر فً إحدى اللٌالً أجتاز شارعاً ٌقل المرور فٌه من شوارع 

ًّ ٌبؽٌان قتلً فدافعت عن حٌاتً دفاعاً  مدرٌد إذ باثنٌن مسلحٌن قد هجما عل

شدٌداً ولم ٌنجنً من القتل إال قدوم سرٌة من جٌشنا مكلفة بالطواؾ فً المدٌنة 

وهً كوكبة من الفرسان تحمل المصابٌح وتبٌت اللٌل ساهرة على حفظ النظام 

وتبٌن من مبلبسهما أنهما من جنود . فما أن شاهدها القاتبلن حتى الذا بالهرب

الحاكم العسكري لمدرٌد  (المارشال سولت)دٌوان التفتٌش فؤسرعت  إلى 

وقصصت علٌه النبؤ وقال ال شك بؤن من ٌقتل من جنودنا كل لٌلة إنما هو من 

صنع أولبك األشرار ال بد من معاقبتهم وتنفٌذ قرار اإلمبراطور بحل دٌوانهم 

واآلن خذ معك ألؾ جندي وأربع مدافع وهاجم دٌر الدٌوان واقبض على هإالء 

.. "  الرهبان األبالسة

" حدث إطبلق نار من الٌسوعٌٌن حتى دخلوا عنوة ثم ٌتابع قاببلً 

أصدرُت األمر لجنودي بالقبض على أولبك القساوسة جمٌعاً وعلى جنودهم 

الحراس توطبة لتقدٌمهم  إلى مجلس عسكري ثم أخذنا نبحث بٌن قاعات 

وكراس هزازة وسجاجٌد فارسٌة وصور ومكاتب كبٌرة وقد صنعت أرض هذه 

الؽرفة من الخشب المصقول المدهون بالشمع وكان شذى العطر ٌعبق أرجاء 
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الؽرؾ فتبدو الساحة كلها أشبه بؤبهاء القصور الفخمة التً ال ٌسكنها إال ملوك 

قصروا حٌاتهم على الترؾ واللهو، وعلمنا بعد أنَّ تلك الروابح المعطرة تنبعث 

من شمع ٌوقد أمام صور الرهبان وٌظهر أن هذا الشمع قد خلط به ماء الورد 

  ."

وكادت جهودنا تذهب سدى ونحن نحاول العثور على قاعات التعذٌب، " 

فلم نجد شٌباً ٌدل على وجود دٌوان . إننا فحصنا الدٌر وممراته وأقبٌته كلها

فعزمنا على الخروج من الدٌر ٌابسٌن، كان الرهبان أثناء التفتٌش . للتفتٌش

ٌقسمون وٌإكدون أن ما شاع عن دٌرهم لٌس إال تهماً باطلة، وأنشؤ زعٌمهم 

ٌإكد لنا براءته وبراءة أتباعه بصوت خافت وهو خاشع الرأس، توشك عٌناه 

أن تطفر بالدموع، فؤعطٌت األوامر للجنود باالستعداد لمؽادرة الدٌر، لكن 

أٌسمح لً الكولونٌل أن أخبره أن مهمتنا لم : استمهلنً قاببلً " دي لٌل"اللفتنانت 

فماذا ترٌد . فتشنا الدٌر كله، ولم نكتشؾ شٌباً مرٌباً : قلت له!!. تنته حتى اآلن؟

إننً أرؼب أن أفحص أرضٌة هذه الؽرؾ فإن قلبً ٌحدثنً : قال!.. ٌا لفتنانت؟

.  بؤن السر تحتها

عند ذلك نظر الرهبان إلٌنا نظرات قلقة، فؤذنت للضابط بالبحث، فؤمر 

الجنود أن ٌرفعوا السجاجٌد الفاخرة عن األرض، ثم أمرهم أن ٌصبوا الماء 

فإذا باألرض قد – وكنا نرقب الماء – بكثرة فً أرض كل ؼرفة على حدة 

من شدة فرحه، وقال ها هو " دي لٌل"فصفق الضابط . ابتلعته فً إحدى الؽرؾ

الباب، انظروا، فنظرنا فإذا بالباب قد انكشؾ، كان قطعة من أرض الؽرفة، 

ٌُفتح بطرٌقة ماكرة بواسطة حلقة صؽٌرة وضعت  إلى جانب رجل مكتب 

.  ربٌس الدٌر

أخذ الجنود ٌكسرون الباب بقحوؾ البنادق، فاصفرت وجوه الرهبان، 

.  وعلتها الؽبرة
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وفُتح الباب، فظهر لنا سلم ٌإدي  إلى باطن األرض، فؤسرعت  إلى 

شمعة كبٌرة ٌزٌد طولها على متر، كانت تضا أمام صورة أحد رإساء محاكم 

التفتٌش السابقٌن، ولما هممت بالنزول، وضع راهب ٌسوعى ٌده على كتفً 

ٌا بنً ال تحمل هذه الشمعة بٌدك الملوثة بدم القتال، إنها : متلطفاً، وقال لً

.  شمعة مقدسة

 ٌا هذا إنه ال ٌلٌق بٌدي أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم :قلت له

!. ؟!األبرٌاء، وسنرى من النجس فٌنا، ومن القاتل السفاك

وهبطت على درج السلم ٌتبعنً سابر الضباط والجنود، شاهرٌن سٌوفهم 

حتى وصلنا  إلى آخر الدرج، فإذا نحن فً ؼرفة كبٌرة مرعبة، وهً عندهم 

قاعة المحكمة، فً وسطها عمود من الرخام، به حلقة حدٌدٌة ضخمة، وربطت 

.  بها سبلسل من أجل تقٌٌد المحاكمٌن بها

وأمام هذا العمود كانت المصطبة التً ٌجلس علٌها ربٌس دٌوان التفتٌش 

ثم توجهنا  إلى ؼرؾ التعذٌب وتمزٌق األجسام . والقضاة لمحاكمة األبرٌاء

. البشرٌة التً امتدت على مسافات كبٌرة تحت األرض

رأٌت فٌها ما ٌستفز نفسً، وٌدعونً  إلى القشعرٌرة والتـقزز طوال 

.  حٌاتً

رأٌنا ؼرفاً صؽٌرًة فً حجم جسم اإلنسان، بعضها عمودي وبعضها 

أفقً، فٌبقى سجٌن الؽرؾ العمودٌة واقفاً على رجلٌه مدة سجنه حتى ٌموت، 

وٌبقى سجٌن الؽرؾ األفقٌة ممداً بها حتى الموت، وتبقى الجثث فً السجن 

الضٌق حتى تبلى، وٌتساقط اللحم عن العظم، وتؤكله الدٌدان، ولتصرٌؾ 

الروابح الكرٌهة المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذة صؽٌرة  إلى الفضاء 

.  الخارجً

.  وقد عثرنا فً هذه الؽرؾ على هٌاكل بشرٌة ما زالت فً أؼبللها

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 45 

كان السجناء رجاالً ونساًء، تتراوح أعمارهم ما بٌن الرابعة عشرة 

والسبعٌن، وقد استطعنا إنقاذ عدد من السجناء األحٌاء، وتحطٌم أؼبللهم، وهم 

.  فً الرمق األخٌر من الحٌاة

كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبوا علٌه من عذاب، وكان 

السجناء جمٌعاً عراٌا، حتى اضطر جنودنا  إلى أن ٌخلعوا أردٌتهم وٌستروا بها 

.  بعض السجناء

أخرجنا السجناء  إلى النور تدرٌجٌاً حتى ال تذهب أبصارهم، كانوا ٌبكون 

فرحاً، وهم ٌقّبلون أٌدي الجنود وأرجلهم الذٌن أنقذوهم من العذاب الرهٌب، 

.  وأعادوهم  إلى الحٌاة، كان مشهداً ٌبكً الصخور

ثم انتقلنا  إلى ؼرؾ أخرى، فرأٌنا فٌها ما تقشعر لهوله األبدان، عثرنا 

على آالت رهٌبة للتعذٌب، منها آالت لتكسٌر العظام، وسحق الجسم البشري، 

كانوا ٌبدإون بسحق عظام األرجل، ثم عظام الصدر والرأس والٌدٌن تدرٌجٌا، 

حتى ٌهشم الجسم كله، وٌخرج من الجانب اآلخر كتلة من العظام المسحوقة، 

والدماء الممزوجة باللحم المفروم، هكذا كانوا ٌفعلون بالسجناء األبرٌاء 

المساكٌن، ثم عثرنا على صندوٍق فً حجم جسم رأس اإلنسان تماماً، ٌوضع 

فٌه رأس الذي ٌرٌدون تعذٌبه بعد أن ٌربطوا ٌدٌه ورجلٌه بالسبلسل واألؼبلل 

حتى ال ٌستطٌع الحركة، وفً أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد 

على رأس المسكٌن بانتظام، فً كل دقٌقة نقطة، وقد ُجّن الكثٌرون من هذا 

.  اللون من العذاب، وٌبقى المعذب على حاله تلك حتى ٌموت

كانوا ٌلقون . وآلة أخرى للتعذٌب على شكل تابوت تثبت فٌه سكاكٌن حادة

فإذا أؼلق . الشاب المعذب فً هذا التابوت، ثم ٌطبقون بابه بسكاكٌنه وخناجره

.  مزق جسم المعذب المسكٌن، وقطعه إرباً إرباً 
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كما عثرنا على آالت كالكبللٌب تؽرز فً لسان المعذب ثم تشد لٌخرج 

اللسان معها، لٌقص قطعة قطعة، وكبللٌب تؽرس فً أثداء النساء وتسحب 

.  بعنٍؾ حتى تتقطع األثداء أو تبتر بالسكاكٌن

ٌُضرب بها المعذبون وهم عراة  وعثرنا على سٌاط من الحدٌد الشابك 

. حتى تتفتت عظامهم، وتتناثر لحومهم

وصل الخبر  إلى مدرٌد فهب األلوؾ لٌروا وسابل التعذٌب فؤمسكوا 

بربٌس الٌسوعٌٌن ووضعوه فً آلة تكسٌر العظام فدقت عظامه دقاً وسحقها 

سحقاً وأمسكوا كاتم سره وزفوه  إلى السٌدة الجمٌلة وأطبقوا علٌه األبواب 

فمزقته السكاكٌن شر ممزق ثم أخرجوا الجثتٌن وفعلوا بسابر العصابة وبقٌة 

ولم تمض نصؾ ساعة حتى قضى الشعب على حٌاة ثبلثة عشر . الرهبان كذلك

انتهى .(راهباً ثم أخذ ٌنهب ما بالدٌر

  تشٌر بعض الدراسات  إلى أن حوالً ثبلثمبة ألؾ بروتستانتً ومبة

 ألؾ بلؽاري وحوالً ثبلث مبلٌٌن مسلم قتلوا على ٌد محاكم التفتٌش

  ولكن أعادها (1812-1808)محاكم التفتٌش أزٌلت أثناء حكم نابلٌون ،

.  فردٌناند السابع عندما تمكن من استرداد العرش

  ً1834 تموز 15 انتهت محاكم التفتٌش رسمٌا ف  .

  ً26ناظر المدرسة كاٌتانو رٌبولى، خنق حتى الموت فً فالنسٌا ف 

، وكان آخر شخص أعدم (بزعم تدرٌس مبادئ الربوبٌة) 1826ٌولٌو 

. من قبل محاكم التفتٌش االسبانٌة

:  لمصادرا

محمد الؽزالً  — كتاب التعصب والتسامح 

الدكتور على مظهر  –محاكم ودواوٌن التفتٌش فً إسبانٌا والبرتؽال 

 سعد مطر العتٌبً. مقالة من دفتر الذكرٌات األندلسٌة د
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أنٌتامارٌا ماكلوسكً 

" منى عبد هللا "

إن المرأة المسلمة معززة مكرمة فً جمٌع نواحً الحٌاة ولكنها الٌوم "

مخدوعة مع األسؾ ببرٌق الحضارة الؽربٌة الزابؾ، ومع ذلك فسوؾ تكتشؾ 

وفً ظل اإلسبلم استعادت المرأة . ٌوًما كم هً مضللة بعد أن تعرؾ الحقٌقة

حرٌتها واكتسبت مكانة مرموقة فاإلسبلم ٌعتبر النساء شقابق الرجال وكبلهما 

". ٌكمل اآلخر

  1976:   تارٌخ اسبلمها

أسلمت وسمت نفسها منى عبدهللا ماكلوسكً، ألمانٌة، تعمل قنصبل 

لببلدها، ألمانٌا االتحادٌة، فً بنؽبلدٌش، واهتدت  إلى اإلسبلم فً مطلع عام 

– رحمه هللا –، على ٌد شٌخ الجامع األزهر الدكتور عبدالحلٌم محمود 1976

 (.وكؤنها ولدت من جدٌد)وشعرت ٌومها 

المرأة فً اإلسبلم تتمتع بحرٌة الفكر والتعبٌر، فً ظل ):منى، :وتقول

اإلسبلم استعادت المرأة حرٌتها واكتسبت مكانة مرموقة، فاإلسبلم ٌعتبر النساء 

لقد دعا اإلسبلم  : )، وقالت أٌضاً (شقابق مساوٌن للرجال، وكبلهما ٌكمل اآلخر

إلى تعلٌم المرأة، وتزوٌدها بالعلم والثقافة ألنها بمثابة مدرسة ألطفالها، لقد منح 

وفً الوقت : )، وتضٌؾ(.اإلسبلم المرأة حق التملك وحرٌة التصرؾ فٌما تملك

الذي نرى فٌه أن المرأة فً أوربا كانت محرومة من جمٌع هذه الحقوق  إلى 

عهد قرٌب جدا، نجد أن اإلسبلم قد منح المرأة باإلضافة  إلى ما تقدم حق إبرام 

العقود للزواج، والمهر فً نظر اإلسبلم هو حق شخصً للمرأة، والمرأة فً 

 .(اإلسبلم تتمتع بحرٌة الفكر والتعبٌر
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لقد اصابت االخت منى فً مقارنتها بٌن المراة المسلمة المعززة :تعقٌب

عند المسلمٌن والمراة الؽربٌة التً تصلى االمرٌن فً الحضارة الؽربٌة 

. وفٌما ٌلً بعض الشهادات على صحة قول االخت منى. حضارات الحرٌات"

!!!!  نساء ؼربٌات ٌحسدن المسلمات على ما هن علٌه من نعٌم

برٌطانٌة : المرأة األولى

!  كتبت أمنٌتها قبل أكثر من مابة عام

:- م1901فً مقالـة نـُِشرت عام - قالت الكاتبـة الشهٌرة آتً رود 

...  أال لٌت ببلدنا كببلد المسلمٌن، فٌهـا الِحشمة والعفاؾ والطهارة

نعم إنه لََعـاٌر على ببلد اإلنجلٌز أن تجعـل بناَتهـا مَثبلً للرذابل بكثرة 

ٌُوافـق  مخالطـة الرجال، فما بالنا ال نسعى وراء مـا ٌجعل البنت تعمل بمـا 

من القٌـام فً البٌت وتـرك أعمال الرجال للرجال سبلمًة ة فطرتها الطبٌعٌـ

."  لَِشَرِفها

ألمانٌة  : والمرأة الثانٌة

إننً أرؼب البقاء فً منزلً، ولكن طالما أن االقتصاد األلمانً : قالت

مستحٌل  (العودة للمنزل)لم ٌشمل كل طبقات الشعب، فإن أمراً كهذا  الحدٌث

ٌّع هذا النعٌم؟!وٌا لؤلســؾ ! فهل تعً المسلمة أنها فً نعٌم، فبل تض

إٌطالٌة  : والمرأة الثالثة

-:  رحمه هللا - قالت وهً تـُخاطب الدكتور مصطفى السباعً 

" إننً أؼبط المرأة المسلمة، وأتمنى أن لو كنت مولودة فً ببلدكم"

فرنسٌة طبٌبة تسؤل زمٌلها فً العمل الطبٌب المسلم عن : والمرأة الرابعة

!  وضع زوجته المسلمة المحّجبة

وكٌؾ تقضً ٌومها فً البٌت؟ 

عندما تستٌقظ فً الصبـاح ٌتم ترتٌب ما ٌحتاجـه األوالد : فؤجـاب

للمـدارس،ثم تنام حتى التاسعة أو العاشرة، ثم تنهض الستكمال ما ٌحتاجه البٌت 
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وَمن : َفَسؤلَـْتهُ .ثم تـُـعنى بشـإون البٌت والمطبخ وتجهٌز الطعام من تنظٌؾ،

!  ٌُنفق علٌها، وهً ال تعمل؟

ٌّاتها؟  : قالت. أنا: قال الطبٌب وَمن ٌشتري لها حاج

.  أنا أشتري لها كّل ما تـُـرٌد: قال

تشتري لزوجتك كل شًء؟  : فـَـَسؤَلَْت بدهشة واستؽراب

. ونحن نشتري لهن ذهبا قبل الزواج. نعم: قال

إن زوجــتـك : قالت. نعم: قال. تشترٌه لزوجتك!!! حتى الّذَهب؟: قالت

!!  َمـلِـكـة

!! وأَْقَسَم ذلك الطبٌب باهلل أنهـا َعَرَضْت علٌه أن تـنفصل عن زوجها

وتجلس فً بٌتها كما تجلس !! بشرط أن ٌتزّوجهـا، وتترك مهنة الّطب

 ولٌس ذلك فحسب، بل ترضى أن تكون الزوجة الثانٌة لرجل مسلم!المسلمة

!! بشرط أن تـقـّر فً البٌت

أن التً ال : والدلٌل على ذلك!! ولٌست إنسانة! المرأة فً الؽرب أنثى فقط

!!  نصٌب لها من الجمال مستبعدة من وسط الحٌاة  إلى هامشها

وجهها كلحم : والمرأة العجوز فً الؽرب كما ٌقول عنها أحد كتابهم

ٌخدمها .. بٌنما العجوز عندنا محترمة وبركة للبٌت والعابلة!! الخنزٌر المسلوق

.. أوالدها وأحفادها، وخاصة بناتها

 طالب فً الؽرب أن أماً عجوزاً جاءت من مدٌنة روىؾ: أما فً الؽرب

فوقعت العجوز عن الدرج وانكسرت ٌدها، فلم .. أخرى لزٌارة بنتها جارتهم

واتصلت بؤخٌها لٌؤتً ! تؤخذها بنتها  إلى المستشفى ألن فلوس األم عند ابنها

!! حتى جاء من أخذها  إلى المستشفى.. وبقٌت العجوز تبن! وٌعالج أمه

 !؟ المرأة المسلمة التً اتخذت من المرأة األوربٌة أنموذجاً تحتذٌهيفما رأ

 ٌهتم بؤمورنا كل محارمنا من الرجال حولنا أب، ونعلٌنا أن نحمد هللا أننا مسلم
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الصحة تاج على رإوس االصحاء ال ٌراه اال ....واعلمً ان وأخ، وزوج، وابن

!!! وكم من صاحب نعمة مؽبون فٌها وهو ال ٌدري!! المرضى

االمرٌكٌات ٌحسدن نساء اٌران  

به من حقوق ومساواه تامه بٌنها  المرأة االمرٌكٌه ورؼم كل ما تتمتع

وبٌن الرجال فً العمل وفً جمٌع مجاالت الحٌاه فضبل عن عٌشها فً  

!  من وتحسد نساء اٌران بلد دٌموقراطً متقدم اال انها تؽٌر

!!" نعم، نساء اٌران" 

والسبب فً ذلك ان المرأه األمرٌكٌهتفقد اسم عابلتها عند الزواج وتكتسب 

 فً شبكة سً ان ان بفقدانها لهوٌتها اسم زوجها وهو ما تصفه احدي العامبلت

منهن % 80وهذا ٌعنً ان  من األمرٌكٌات ٌحتفظن باسماهن% 20وتوضح ان 

حٌث تحتفظ المرأه  وهنا تتمنً لو ان بلدها كان مثل اٌران لتؽٌٌره ٌضطررن

 ثم توجه حدٌثها نحو مبررات من ٌلجؤ لذلك بقوله المسلمه بؤسمها طوال حٌاتها

رافضه لهذا ومإكده ان الجده مثبل ال تحمل نفس  "العابله تشترك فً اسم واحد" 

وتضرب امثله لبعض المشهورات بؤسمهن  ولكنها تظل جزء من العابله  األسم

 فها هن نساء أمرٌكا ....كاتً كورك- جٌنٌفر لوبٌز-فٌر وانج،-:قبل الزواج مثل

اعطاها اإلسبلم للمرأه منذ زمن بعٌد فالحمد هلل علً نعمة  ٌتطلعن لحقوق

 .االسبلم

 cnn.Com/ةلؤلطبلع علً مقال الصحفٌه االمرٌكً

 -change your name after marriageاسم المقال

 Why? 
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 بربارا براون االمرٌكٌة

رؼم من أّن الدٌانة النصرانٌة تؤخذ اسمها من عٌسى المسٌح، فاّن وبال..."

 ًّ ٌُعتبر هو مإّسسها الحقٌق ٌّر اسمه  إلى بولص ٌجب أن  .. شاإول الذي ؼ

وهً أّن تعالٌم .. ولكن هناك مشكلة كبٌرة.. والنصارى ال ٌنكرون ذلك أٌضاً 

ال ٌمكن العثور علٌها فً أّي مكان من _ المإسس الحقٌقً للنصرانٌة _بولص 

لٌس هذا فقط ولكّن بولص لم . تعالٌم عٌسى أو فً تعالٌم األنبٌاء الذٌن سبقوه

ٌكن له إالّ اتصال قلٌل مع الحوارٌٌن الحقٌقٌٌن لعٌسى والذٌن كان من الممكن 

فهإالء لم ٌكونوا على وفاق مع تعالٌم . أن ٌوّجهوه  إلى الطرٌق الصحٌح

 .بولص المبتكرة وأخبروه بذلك كلّما كان ذلك ممكناً 

 1992:تارٌخ اسبلمها

. االسبلم، فً التسعٌنات" بربارا براون"اعتنقت الكاتبة األمرٌكٌة 

ًّ مع نفسها، وطوت صفحة من حٌاتها دامت مدة  فتوّصلت  إلى السبلم الداخل

سبع وثبلثٌن سنة كانت تابهة فً ضباب االرتٌاب بخصوص هللا والطرٌقة 

 .الصحٌحة لعبادته، حّتى كتشفت االسبلم، على حسب تعبٌرها

لقد نشؤُت كنصرانٌة وترعرعُت : "وعن نشؤتها كنصرانٌة تقول براون

ٌّة ُتعرؾ بـ  عقٌدة النصرانٌة االصبلحٌة، ورؼم "فً كنؾ طابفة بروتستانت

ٌّة الشاملة صبلة فً الكنٌسة مرتٌن كّل ٌوم أحد وفً العطبلت، :الخلفٌة الدٌن

ٌّة لدراسة الكتاب المقّدس،  وتعلٌم نصرانً خاص ٌوم األحد، ومدارس صٌف

ٌّة ومجموعات شباب نصرانٌة ٌّة كنس ٌّة، ودروس عقابد وجدُت .ومعسكرات دٌن

نفسً أواجه أسبلة عدٌدة، بخصوص اُسس عقٌدتً، لم ٌستطع أي شخص وال 

ٌّة أن تجٌب علٌها ٌّة طرٌقة دٌن  سنة،كنُت تابهة فً ضباب هذا 37ولمّدة . أ

م أن 1991االرتٌاب بخصوص هللا والطرٌقة الصحٌحة لعبادته حّتى استطعت 

". أكتشؾ االسبلم
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: وتواصل الكاتبة األمرٌكٌة كبلمها

. فً الشرق األوسط على أشّده (عاصفة الصحراء)لقد كان نزاع "

ٌّة، كان هناك كتاب  ٌّة الحروب واألسلحة فً مكتبة محل وبجوار كتب استراتٌج

، وتصفّحت الكتاب بنفس فضول البعض، فً ذلك (َفهُم االسبلم)صؽٌر عنوانه 

من الشرق األوسط، وتحّول الفضول بسرعة   (الؽامض)الوقت، حول هذا الّدٌن 

إلى اندهاش، عندما عرفُت من خبلل صفحات ذلك الكتاب أّن اإلسبلم أعطانً 

ٌّع كثٌراً فً _األجوبة لتلك األسبلة التً كانت تنتابنً طٌلة تلك السنٌن  ولم أض

. لقد أصبحُت مسلمة_ الوقت 

 وأخٌراً فلقد توّصلُت  إلى ذلك الهدؾ، وهو أن أكون فً سبلم داخلً 

". نفسً بخصوص عبلقتً مع هللا

ٌّة ألن ُتعّبر عن نفسها وأفكارها بببلؼة على  وبما أّن هللا قد وهبها االمكان

صفحات الورق، فاّنها حاولت أن ُتخاطب اآلخرٌن الذٌن ٌعانون من نفس تلك 

ٌن؛ وكان األمل الذي ٌحدوها  ٌّبلتهم بخصوص الدِّ الشكوك التً تطوؾ فً مخ

أّن الماّدة التً . اّننً رّبما أستطٌع أن أوّجههم نحو بعض األجوبة:"هو كما تقول

أقّدمها هنا ٌمكن أن تفاجىء البعض وربما تصدمهم عندما ٌقرإونها، ولكن 

البحث عن الحقٌقة لٌس سهبلً، وخصوصاً فً مواجهة العقابد والمبادىء التً 

". اعتنقناها آلماد طوٌلة

: وفً هذا االتجاه، بدأت عملها بكتابة بعض المقاالت، وأبرزها

نظرة  إلى العقٌدة النصرانٌة فً التثلٌث، وقد ُطبعت : ثبلثة فً واحد_ 1

. ، من ِقَبل مدرسة شٌكاؼو المفتوحة1993فً بداٌة عام 

نظرة عن قرب نحو الّدٌانة النصرانٌة، وهً دراسة : مقالة عنوانها_ 2

. عن العقابد النصرانٌة

حالة فً الفساد، وهً دراسة فً تحرٌؾ النص فً : مقالة عنوانها_ 3

. الكتاب المقّدس
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علـى تجمٌـع " بربارا براون"م، أقدمت الكاتبـة 1993 (مارس)وفـً آذار 

 (ألّنها واظبت على االكثار من القراءة)المقاالت آنفة الذكـر مـع بحوث اضافٌة 

ٌّة عـام  نظرة عن قرب فً "بعنوان  (م1993وطبعتها فً كتاب صـدر باالنجلٌز

". النصرانٌة

هذه ببساطة، هً الفكرة : أن نكون فً سبلم مع أنفسنا بخصوص هللا"

مقّدمة كتابها " بربارا براون"بهذه العبارة صّدرت ".وراء هذا البحث كلّه

أّن الكثٌر مّنا ٌعٌش حٌاته راضٌاً بقبول األشٌاء : "المذكور، ومضت بالقول

، فنضرب صفحاً عن األسبلة الصؽٌرة المنّكدة والشكوك التً تتوارد (كما هً)

. على أذهاننا وخصوصاً فً القضاٌا المتعلّقة بالّدٌن

 نعم اّننا نستطٌع أن نمضً هكذا فً رحلة الحٌاة، ولكّننا ال نستطٌع أبداً 

. أن نصل  إلى تلك الحالة من الّسبلم داخل نفوسنا

ٌّة، فٌبحثون  والبعض مّنا، مع ذلك ال ٌكتفون أن ٌؤخذوا األشٌاء بسطح

فنحن نضع موضع . بجّد عن أجوبة تلك األسبلة التً تعترضنا فً طرٌق الحٌاة

وهذا الطرٌق . التساإل عقابد آبابنا ولسنا مستعّدٌن ألن نقنع بالقبول األعمى

لٌس من الّسهل أن نسٌر علٌه بؤي حال، ولكن المكافؤة هً التً تستؤهل مّنا هذا 

". الجهد

: وتختتم الكاتبة المهتدٌة مقّدمة كتابها بالقول

ٌُبصروا وجهة " اّنً آلمل فً الصفحات التالٌة أن ُتتاح الفرصة للقّراء ل

". النظر حول النصرانٌة كما تٌّسر لً أن أفهمها

العدٌد من القضاٌا " بربارا"وبهذه الثقة الكبٌرة واألمل المشرق خاضت 

ففً البداٌة . المهّمة واالثارات الحّساسة، على صعٌد المعتقدات النصرانٌة

ُتسلّط فٌه األضواء السرٌعة، ولكّنها " مٌثاق ٌصٌبه االنحراؾ"تطالعنا بعنوان 

: كاشفة، على مرحلة ارهاصات ظهور المسٌح، مإّكدة
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ألجل أن نفهم الرسالة الحقٌقٌة للمسٌح، ٌجب علٌنا أن نعود  إلى التارٌخ 

قبل ظهور المسٌح لنجد لماذا اُرسل المسٌح أصبلً، لتخلص  إلى أّن الٌهود قد 

انحرفوا، مّرة أخرى، عن التوحٌد، ولكّن انحرافهم عن التوحٌد فً هذه المّرة قد 

اّن هذا كان هو الموقؾ . تّم تحت ؼطاء كثٌؾ من الطقوس والشعابر المعقّدة

. السابد فً العالم عندما تلقّى عٌسى دعوته من هللا

ٌّة، وكٌؾ طرأ علٌها التؽٌٌر أو التحرٌؾ " رسالة المسٌح"وعن  السماو

فجؤة عندما ظهر على المسرح واعظ اّدعى بؤّنه ٌتكلّم باسم المسٌح، بعد سنوات 

المولود فً " شاإول"ذلك هو الشاب الٌهودّي . المسٌح (رحٌل)قلٌلة فقط من 

ٌّز بتمّسكها  ٌّة تسّمى الفرٌسٌٌن التً تتم طرطوس، والعضو فً طابفة ٌهود

.. األعمى بالمظاهر والطقوس

وبالرؼم من أّن الدٌانة النصرانٌة تؤخذ اسمها من عٌسى المسٌح، فاّن 

 ًّ ٌُعتبر هو مإّسسها الحقٌق ٌّر اسمه  إلى بولص ٌجب أن  .. شاإول الذي ؼ

وهً أّن تعالٌم .. ولكن هناك مشكلة كبٌرة.. والنصارى ال ٌنكرون ذلك أٌضاً 

ال ٌمكن العثور علٌها فً أّي مكان من _ المإسس الحقٌقً للنصرانٌة _بولص 

لٌس هذا فقط ولكّن بولص لم ٌكن له إالّ . تعالٌم عٌسى أو األنبٌاء الذٌن سبقوه

اتصال قلٌل مع الحوارٌٌن الحقٌقٌٌن لعٌسى والذٌن كان من الممكن أن ٌوّجهوه  

فهإالء لم ٌكونوا على وفاق مع تعالٌم بولص المبتكرة . إلى الطرٌق الصحٌح

. وأخبروه بذلك كلّما كان ذلك ممكناً 

وفً النهاٌة، على أّي حال، فاّن نوع النصرانٌة التً نادى بها بولص اّنما 

ٌّته الّساحرة، إضافة  إلى حقٌقة أّنه وأصحابه  أحرز فٌها النجاح بفضل شخص

ٌّة والثروة  ؼلبوا الحوارٌٌن الحقٌقٌٌن لعٌسى فً أمور مهّمة كالوجاهة االجتماع

. والتعلٌم، ولذلك حصل على أتباع كثٌرٌن من بٌن السّكان ؼٌر الٌهود

ٌّة فرصة _ فالنصرانٌة  ٌّة، أي عقٌدة حوارًٌ عٌسى لم تكن لها أ الٌهود

. للنهوض
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بعد ذلك، تمضً بربارا براون فً إلقاء نظرة من قرب على كّل البدع 

ٌّة عٌسى " دٌانته"التً أدخلها بولص فً  النصرانٌة كالتثلٌث، والخطٌبة، وإلوه

الخ لتنتهً  إلى أّن اإلسبلم هو الدٌن الحق، فهو دٌن بسٌط لٌس .. والخبلص

ٌّة من العقابد، ولٌس فً اإلسبلم  مدفوناً تحت تعقٌدات ؼامضة وؼٌر منطق

ٌّة أّن البلهوت ال مكان له فً االسبلم، ألّن . كهنوت وال قّدٌسون وال مراتب دٌن

. اإلسبلم طرٌقة حٌاة ولٌس حفنة من الكلمات

ٌّة  وهكذا ٌتضح أن اإلسبلم هو الحل الناجع الوحٌد الذي ال مناص للبشر

. إلى كنفه، طال الوقت أم قصر_  ذات ٌوم _المعّذبة أن تؤوي 

كتاب اإلسبلم والؽرب، الوجه االخر : المصدر

 :تعقٌب سرٌع

مصداقا لما قالته االخت بربارا براون عن تحرٌؾ بولس لدٌن المسٌح 

ٌقول الكاتب محمود القاعود تحت عنوان 

؟ "ُمحرؾ أم ُمإلؾ: الكتاب المقدس "

ُمحرؾ أم مإلؾ؟ : الكتاب المقدس: سإال ٌفرض نفسه بقوة

فلطالما اعترض النصارى على القول بؤن كتابهم المقدس محرؾ 

: وٌضعون أمامك عدة أسبلة بخصوص التحرٌؾ

من حّرؾ الكتاب المقدس؟  

متى تم تحرٌؾ الكتاب المقدس؟ 

أٌن تم تحرٌؾ الكتاب المقدس؟ 

كٌؾ تم تحرٌؾ الكتاب المقدس؟  

لماذا تم التحرٌؾ؟ 

ماهى المقاطع التى ُحرفت؟ 

هل ٌقدر البشر على تحرٌؾ كبلم هللا؟ 
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ٌُلبسوها ثوب المنطق ال توجه  ٌُحاول النصارى أن  وتلك األسبلة التى 

.. للمسلمٌن بل المفروض أن ُتوجه إلٌهم هم

فلو أننا نعلم من الذى حّرؾ الكتاب المقدس فما هى الفابدة من معرفته؟ 

وهل معرفته أو عدمها تنفى التحرٌؾ؟ 

أظل .. الخاص بمبلبسى وال أجد المبلبس" الدوالب " هل عندما أفتح 

! أقول من سرق المبلبس ألنفى أنها ُسرقت؟

متى تم التحرٌؾ؟ الساعة السادسة ونصؾ إال خمس دقابق صباحاً 

ماهى فابدة معرفة الوقت إذا كان الكتاب محرفاً؟ !! بتوقٌت جرٌنتش

ٌُحرؾ فٌها الكتاب؟ ! أٌن تم التحرٌؾ؟؟ وهل التحرٌؾ ٌحتاج  إلى بلدان ل

ٌُؽٌر ٌُبدل و ٌُحرؾ و . كٌؾ تم تحرٌؾ الكتاب؟ تم تحرٌفه مثل أى كتاب 

! سلوا أنفسكم! لماذا تم التحرٌؾ؟

هل ٌقدر البشر .ماهى المقاطع التى تم تحرٌفها؟ أكثر من الهم على القلب

ثم هل توعد هللا ! على تحرٌؾ كبلم هللا؟ وهل ٌقدر البشر على قتل أنبٌاء هللا؟

. بحفظ هذا الكبلم الذى حّرفه البشر أم ال؟ هذا هو المهم

وبخبلؾ تلك األسبلة الفارؼة التى ُتثبت عجزاً شدٌداً لدى النصارى فإن 

.. نصوص الكتاب المقدس تشهد على أنه ُمإلؾ ولٌس ُمحّرفاً فحسب

: ٌُحذر كاتب سفر الرإٌا من تحرٌؾ الكتاب المقدس

ِة هذا الِكَتابِ " ْسَمُع أَْقَواَل ُنُبوَّ ٌَ ِزٌُد َعلَى : ألَنًِّ أَْشَهُد لُِكلِّ َمْن  ٌَ إِْن َكاَن أََحٌد 

َرَباِت الَمْكُتوَبَة ِفً هذا الِكَتابِ  ِه الضَّ ٌْ ِزٌُد هللّاُ َعلَ ٌَ ْحِذُؾ ِمْن . هذا  ٌَ َوإِْن َكاَن أََحٌد 

اِة، َوِمَن الَمِدٌَنِة  ٌَ ْحِذُؾ هللّاُ َنِصٌَبُه ِمْن ِسْفِر الَح ٌَ ِة  ُبوَّ أَْقَواِل ِكَتاِب هذِه النُّ

َسِة،َوِمَن الَمْكُتوِب ِفً هذا الِكَتابِ  (. 19-21: 18الرإٌا )) "الُمَقدَّ

عهد هو تومن خبلل النص ٌتضح أن هللا عهد إلٌهم بحفظ الكتاب ولم ي

ٌُحذرهم من التحرٌؾ بالزٌادة أو النقصان ولعل هذا النص ٌوافق  نفسه بحفظه و

ما جاء فى القرآن الكرٌم من أن هللا استحفظ الرهبان على التوراة  
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  چ  

گ  گ  گ                  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

(  44: المابدة)ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ومعلوم أن االستحفاظ ؼٌر الحفظ، من هذا ٌتضح أن هللا لم ٌتعهد بحفظ 

هذا الكتاب ومن ثم فإن حّرفه البشر فلٌس معنى ذلك أن هناك من ٌقدر على 

. تحرٌؾ كبلم هللا

وبخبلؾ ذلك ال نجد أى نص فى الكتاب المقدس بطوله وعرضه ٌقول 

.. هللا فٌه أنه تعهد بحفظ التوراة واإلنجٌل

: قد ٌعترض نصرانى وٌضع أمامك نصاً تكرر فى ثبلثة أناجٌل وهو

( 35: 24متى ) ((السماء واألرض تزوالن ولكن كبلمً ال ٌزول))

( 31: 13مرقس ) ((السماء واألرض تزوالن ولكن كبلمً ال ٌزول))

(( 33: 21لوقا ) ((السماء واألرض تزوالن ولكن كبلمً ال ٌزول))

ٌُستدل به على صحة الكتاب المقدس مطلقاً، إذ أن السٌد  وهذا القول ال 

ٌُدلل على  المسٌح كان ٌتحدث عن آٌات ونبإات ال عن صحة الكتاب المقدس، ف

. صدق كبلمه بؤنه لن ٌزول

كل الكتاب هو موحى به من هللا، ونافع للتعلٌم )): أما قول بولس

البر، لكً ٌكون إنسان هللا كامبلً متؤهباً لكل  والتوبٌخ، للتقوٌم والتؤدٌب الذي فً

(. 17 – 16: 3 ص 2تٌموثاوس ( )(عمل صالح

ال ٌصح هذا القول دلٌبلً على تعهد هللا بحفظ الكتاب المقدس وأسفاره 

العدٌدة، بولس هو قابل هذا النص، ومعروؾ أن بولس كتب رسابله قبل ظهور 

!  األناجٌل بسنٌن عدٌدة، فؤى كتاب كان ٌقصده بولس وقت كتابته لهذا النص؟

كل كتاب موحى به من هللا هو )): والتراجم الجدٌدة للنص تكتبه هكذا

(  (..أًٌضا نافع للتعلٌم
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أى أن كل كتاب موحى من هللا نافع للتعلٌم وهذه حقٌقة ال ٌختلؾ علٌها 

أن الذى أوحاه هللا نافع لئلنسان ولٌس الذى أوحاه بولس وترٌتوس : ثنانإ

. وؼٌرهما

وبقراءة الكتاب المقدس ٌكتشؾ المرء نصوصاً كثٌرة تشهد على الكتاب 

أن الكتاب نفسه الذى ٌقول بالتؤلٌؾ  المقدس بؤنه مإلؾ ومحرؾ،أى

!  فماذا بعد شهادة الشا على نفسه؟،ال اإلسبلم وال أى إنسان،والتحرٌؾ

فإن كنت أحسنت التؤلٌؾ وأصبت الؽرض فذلك ما كنت أتمنى وان كان "

(  39: 15 المكابٌٌن الثانى "قد لحقنً الوهن والتقصٌر فانً قد بذلت وسعً

 ((كذلك تنمٌق الكبلم على هذا األسلوب ٌطرب مسامع مطالعً التؤلٌؾ))

(. 40: 15المكابٌٌن الثانى )

حقاً إنه  إلى الكذب . كٌؾ تقولون نحن حكماء وشرٌعة الرب معنا))

(. 8: 8إرمٌا ( )(حّولها قلم الكتبة الكاذب

 الرب فبل تذكروه بعد ألن كلمة ُكل إنسان تكون وحٌه إذ قد يأما وح))

(. 36: 23إرمٌا ( )(حّرفتم كبلم اإلله الحى رب الجنود إلهنا

:  داود ٌشهد على التحرٌؾ

ٌُحرفون كبلمى" (. 5 – 56:4/ مزامٌر" ماذا ٌصنعه بى البشر الٌوم كله 

 حٌنبذ كلم ٌشوع الرب ٌوم ":ٌشوع ٌشهد على الحذؾ من الكتاب المقدس

أسلم األمورٌٌن أمام بنى إسرابٌل وقال أمام عٌون بنى إسرابٌل ٌا شمس دومى 

فدامت الشمس ووقؾ القمر حتى انتقم . على جبعون وٌا قمر على وادى أٌلون

 (.13 – 12: 10 ٌشوع "/. ألٌس هذا مكتوباً فى سفر ٌاشر. الشعب من أعدابه

أٌن هو سفر ٌاشر؟ ومن الذى قام بحذفه من الكتاب المقدس؟ : السإال

ومتى حذفه؟وكٌؾ؟وهل ٌقدر البشر على حذؾ أجزاء من كبلم هللا؟ لٌت 

ٌُجٌبون . النصارى 

: لوقا ٌعترؾ بتؤلٌؾ اإلنجٌل

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 59 

كما .إذ كان كثٌرون قد أخذوا بتؤلٌؾ قصة فى األمور المتٌقنة عندنا))

رأٌت أنا أٌضاً إذ قد . سلمها إلٌنا الذٌن كانوا منذ البدء ُمعاٌنٌن وخداماً للكلمة

( (شا من األول بتدقٌق أن أكتب على التو إلى إلٌك أٌها العزٌز ثاوفلٌستتبعت كل 

 (.4- 1: 1لوقا )

ألفوا قصصاً على أنها أناجٌل وبناء علٌه فقد " كثٌرٌن " ٌقر لوقا بؤن 

. "!!إنجٌل القدٌس لوقا " قرر هو أٌضاً أن ٌكتب قصة مثلهم لتصبح بعد ذلك 

وأما الباقون فؤقول لهم أنا ال الرب إن كان أخ له ":بولس ٌقر بالتؤلٌؾ

 7ص : 1 كورنثوس ".امرأة ؼٌر مإمنة وهى ترضى أن تسكن معه فبل ٌتركها

 -12  )

فهل هذا كبلم هللا أو حتى !! ٌعترؾ بولس بؤنه هو الذى ٌقول ال الرب

كبلم الروح القدس؟؟ 

  ((فإنه من جهة الخدمة للقدٌسٌن هو فضول منى أن أكتب إلٌكم))

ها أنا ذا بولس أقول لكم إنه إن اختننتم ))هل فضول بولس هو كبلم هللا؟؟

(  2: 5ؼبلطٌة ( )(ال ٌنفعكم المسٌح شٌبا

بولس ٌقر أنه المتحدث والقابل والُمشّرع، فهل هذا كبلم هللا؟؟ 

أخٌراً أٌها األخوة صلوا ألجلنا لكى تجرى كلمة الرب وتتمجد كما )) 

(  1: 3ص : 2تسالونٌكى ( )(عندكم أٌضاً 

فهل هذا وحى هللا؟؟؟ !! بولس ٌطلب من أصدقابه أن ٌصلوا ألجله

 ((هكذا أنا أكتب. السبلم بٌدى أنا بولس الذى هو عبلمة فى كل رسالة))

( 17: 3ص : 2تسالونٌكى )

. اعتراؾ صرٌح من بولس أنه مإلؾ هذا الكبلم

(( ًَّ َسِرٌعا ً، ألَنَّ ِدٌَماَس َقْد َتَرَكِنً إِْذ أََحبَّ اْلَعالََم  َباِدْر أَْن َتِجًَء إِلَ

َة، َوِتٌُطَس  إلى  ٌَّ اْلَحاِضَرَوذَهَب  إلى َتَسالُوِنٌِكً، َوِكِرٌْسِكٌَس  إلى َؼبلَِط

ةَ  ٌَّ ُه َناِفٌع لًِ لِْلِخْدَمةِ  ُخْذ َمْرقَُس َوأَْحِضْرهُ َمَعكَ . لُوَقا َوْحَدهُ َمِعً. َدْلَماِط ا . ألَنَّ أَمَّ
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َداَءالَِّذي َتَرْكُتُه ِفً َتُرواَس ِعْنَد َكاْرُبَس . ِتٌِخٌُكُس َفَقْد أَْرَسْلُتُه  إلى أََفُسسَ  اَلرِّ

قُوقَ  َما الرُّ ٌَّ ٌْضاً َوالَ ِس  - 9: 4ص : 2تٌموثاوس ( )(أَْحِضْرهُ َمَتى ِجْبَت،َواْلُكُتَب أَ

13 .)

ِت أُِنٌِسٌفُوُرسَ )) ٌْ ًَ ِفً ُكوِرْنُثوسَ . َسلِّْم َعلَى ِفِرْسَكا َوأَِكٌبلَ َوَب . أََراْسُتُس َبِق

ا ُتُروِفٌُمُس َفَتَرْكُتُه ِفً ِمٌلٌُِتَس َمِرٌضاً  َتاءِ . َوأَمَّ ٌَُسلُِّم . َباِدْر أَْن َتِجًَء َقْبَل الشِّ

ُة َواإلِْخَوةُ َجِمٌعاً  ٌَّ ِد ٍِ َك أَْفُبولُُس َوُبوِدٌُس َولٌُِنُس َوَكبلََؾ ٌْ : 2تٌموثاوس ( )(َعلَ

(. 21 – 19: 4ص 

بولس ٌتحدث عن أحواله الشخصٌة وٌدعو تٌموثاوس أن ٌحضر الرداء 

ٌُسلم على فرسكا!!الذى تركه فى ترواس إلخ، فهل هذا كبلم هللا؟؟  .... و

ًَّ  إلى " ًَ إِلَ َك أَْرِتٌَماَس أَْو ِتٌِخٌُكَس َباِدْر أَْن َتؤِْت ٌْ ِحٌَنَما أُْرِسُل إِلَ

ًَ ُهَناكَ  ٌُشتى."12: 3 تٌطس /ِنٌُكوُبولٌَِس، أَنًِّ َعَزْمُت أَْن أَُشتِّ !! بولس عزم أن 

ما عبلقة هذا بوحى هللا؟؟ هل هذا الكبلم الشخصى هو كبلم هللا؟؟ 

نصوص عدٌدة تثبت أن الكتاب المقدس مإلؾ وكبلم شخصى لم ٌصدر 

وفى هذه النصوص نجد اإلجابة على السإال هل الكتاب ..عن هللا رب العالمٌن

محرؾ أم ُمإلؾ؟؟وصدق رب العالمٌن الذى أنبؤنا بؤنهم ٌكتبون : المقدس

ٌُإلفون ثم ٌزعمون أن ما كتبوه من عند هللا ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  :و

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  

(. 79: البقرة) چڇ  ڇ   ڇ  
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  االسكوتلندٌةفٌن أجٌوجوز

" أجٌوٌاسمٌن "

قررت إعبلن إسبلمً القتناعً بؤن اإلسبلم هو الحل الوحٌد لمشكبلت "

" اإلنسان فً العصر الحاضر

 1976:تارٌخ اسبلمها

: تقولقصة اسبلمها ؾ– جوزفٌن سابقاً –  ٌاسمٌن أجٌو   تروي 

م، وأنا اآلن عضو فً جمعٌة الدعوة 1976أصبحت مسلمة منذ عام 

اإلسبلمٌة فً جنوب أفرٌقٌا وهً جمعٌة تقوم بالنشاط اإلسبلمً فٌها مجموعة 

... من المسلمٌن األوروبٌٌن فً جنوب أفرٌقٌا

: ثم قالت عن مشروع لها فً الدعوة  إلى اإلسبلم

بدأت بزٌارة الكوٌت، وأعتزم زٌارة السعودٌة بعد فترة ألداء فرٌضة 

والهدؾ من الزٌارة هو الحصول على الدعم المالً إلنشاء مركز . الحج

ًّ بالقرب من جوهانسبرج حٌث تبرع أحد المسلمٌن هناك  ًّ رٌاض إسبلمً ثقاف

وٌدعى السٌد مٌا، بقطعة أرض مساحتها خمسون فداناً إلقامة هذا المشروع 

علٌها، والهدؾ من المشروع دعوة األفارقة  إلى اإلسبلم؛ إذ أن عدد األفارقة 

ونرٌد أن نستقطبهم ونقدم لهم الخدمة ونتٌح لهم الفرصة . المسلمٌن قلٌل جداً 

للتعرؾ على اإلسبلم أمبلً فً أن ٌصبح دٌنهم فً المستقبل، ألن فٌه الحل 

. الوحٌد لمشكبلتهم

: وتضٌؾ األخت ٌاسمٌن قابلة

لٌست هذه هً زٌارتً األولى للكوٌت فقد زرتها من قبل للتباحث مع 

جامعة الكوٌت إلنشاء كرسً للدراسات اإلسبلمٌة فً إحدى الجامعات الهامة 

. "وقد أبدت جامعة الكوٌت اهتماماً مشكوراً بالموضوع. فً جنوب أفرٌقٌا
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 فهذه امرأة أسلمت فلم ترض أن تسكن وتهدأ حتى تقوم بواجبها فً 

الدعوة  إلى هللا تع إلى وتثبٌت دعابم اإلسبلم فً جنوب إفرٌقٌا، وسافرت من 

أجل هذا واشتركت فً جمعٌة إسبلمٌة، فهل تعً نساإنا عامة والداعٌات 

 قٌة؟يالجنوب افر– خاصة هذا الدرس من هذه المرأة األوربٌة 

 اسبلمها لقناعتها ان اإلسبلم هو أجٌو اعلنت االخت ٌاسمٌن :1تعقٌب

الحل، فً الوقت الذي الزال الزال بعض علماء السوء وابواق الؽرب الكافر ال 

وهذه بعض الشهادات من كبار المفكرٌن الؽربٌٌن ،،،،ٌعترفون بهذه الحقٌقة

. ؼٌر المسلمٌن تشهد بان اإلسبلم هو الحل

: برنارد شو

إن العالم أحوج ما ٌكون  إلى رجٍل فً تفكٌر محمد، هذا النبً الذي 

وضع دٌنه دابماً موضع االحترام واإلجبلل فإنه أقوى دٌن على هضم جمٌع 

المدنٌات، خالداً خلود األبد، وإنً أرى كثٌراً من بنً قومً قد دخلوا هذا الدٌن 

 .(ٌعنً أوروبا)على بٌنة، وسٌجد هذا الدٌن مجاله الفسٌح فً هذه القارة 

 إّن رجال الدٌن فً القرون الوسطى، ونتٌجًة للجهل أو التعّصب، قد 

ا للمسٌحٌة، لكّننً  رسموا لدٌن محمٍد صورًة قاتمًة، لقد كانوا ٌعتبرونه عدّوً

اّطلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبًة خارقًة، وتوصلت  إلى أّنه لم ٌكن 

ا للمسٌحٌة، بل ٌجب أْن ٌسّمى منقذ البشرٌة، وفً رأًٌ أّنه لو تولّى أمر  عدّوً

العالم الٌوم، لوفّق فً حّل مشكبلتنا بما ٌإمن السبلم والسعادة التً ٌرنو البشر 

. إلٌها

: ماٌكل هارت

إن اختٌاري محمداً، لٌكون األول فً أهم وأعظم رجال التارٌخ، قد ٌدهش 

القراء، ولكنه الرجل الوحٌد فً التارٌخ كله الذي نجح أعلى نجاح على 

فهناك ُرسل وأنبٌاء وحكماء بدءوا رساالت . الدٌنً والدنٌوي: المستوٌٌن

عظٌمة، ولكنهم ماتوا دون إتمامها، كالمسٌح فً المسٌحٌة، أو شاركهم فٌها 
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ؼٌرهم، أو سبقهم إلٌهم سواهم، كموسى فً الٌهودٌة، ولكن محمداً هو الوحٌد 

الذي أتم رسالته الدٌنٌة، وتحددت أحكامها، وآمنت بها شعوب بؤسرها فً 

وألنه أقام جانب الدٌن دولة جدٌدة، فإنه فً هذا المجال الدنٌوي أٌضاً، . حٌاته

وّحد القبابل فً شعـب، والشعوب فً أمة، ووضع لها كل أسس حٌاتها، ورسم 

أٌضاً فً حٌاته، فهو . أمور دنٌاها، ووضعها فً موضع االنطبلق  إلى العالم

.  الذي بدأ الرسالة الدٌنٌة والدنٌوٌة، وأتمها

تقول االخت ٌاسمسن انها قررت اعبلن اسبلمها القتناعها بان :2تعقٌب

والحق ان كل مسلم حقا ٌإمن بان . اإلسبلم هو الحل الوحٌد لمشكبلت االنسان

اإلسبلم وحده القادر على حل كل مشكال البشرٌة، ولٌس المسلمون فحسب بل 

العقبلء من اهل االدٌان االخرى ممن اعملوا عقولهم سواءمن اسلم منهم او لم 

: ومن هإالء على سبٌل المثال. ٌسلم ٌإمنون بان اإلسبلم هو الحل

 فها هنا عشرات األلوؾ من الحجاج قدموا من كل "مالكوم اكسٌقول 

– أنحاء العالم، لٌإّدوا المناسك نفسها بروح من الوحدة واألخوة، ما كنت أظن 

أنها ٌمكن أن تنشؤ بٌن البٌض والسود وإن أمرٌكا – بحكم خبراتً فً أمرٌكا 

فً حاجة  إلى أن تفهم اإلسبلم، ألنه هو الدٌن الوحٌد الذي ٌمكن أن ٌمحو 

لقد تقابلت مع مسلمٌن بٌض وتحدثت معهم، … المشكلة العنصرٌة فً مجتمعها

ولكن النزعة العنصرٌة محاها من أذهانهم دٌن ! بل تناولت الطعام معهم

.. ".اإلسبلم

واثقا من مستقبل -(  سابقاروبرت كرٌن)/وٌقول الدكتور فاروق عبد الحق

اإلسبلم هو الحل الوحٌد، فهو الذي ٌحمل العدالة فً مقاصد الشرٌعة :"-اإلسبلم 

 ". وفً الكلٌات والجزٌبات والضرورٌات

سٌاسً فرنسً، تعلم العربٌة  وهو الباحث الفرنسً لٌون روشًٌقول 

لٌتجسس على المسلمٌن، ولكنه اقتنع باإلسبلم حقٌقة فاعتنقه، وأصدر كتابه 
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وجدت فً اإلسبلم حل المسؤلتٌن :"ٌقول فٌه. (ثبلثون عاماً فً اإلسبلم)

 :االجتماعٌة واالقتصادٌة، اللتٌن تشؽبلن بال العالم ُطّراً 

ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  چ  فً قوله تع إلى :األولى- 

 فهً أعظـم مبدأ  چۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  

 .للتعاون االجتماعً

ولو تمسك المسلمون باإلسبلم لكانوا أرقى .. فً فرٌضة الزكاة:والثانية- 

وجدت اإلسبلم أفضل دٌن، :"وٌقول". العالمٌن، وأسبقهم فً كل المٌادٌن

ولقد بحثت فً تؤثٌر هذا الدٌن فً نفوس المسلمٌن، فوجدته قد مؤلها 

شجاعة وشهامة، ووداعة وجماالً، ثم وجدت هذه النفوس على مثال ما 

 ".ٌحلم به الحكماء من نفوس الخٌر والرحمة

إن العالم أحوج ما ٌكون  إلى رجٍل فً تفكٌر محمد، "وٌقول برناردشو

هذا النبً الذي وضع دٌنه دابماً موضع االحترام واإلجبلل فإنه أقوى دٌن على 

هضم جمٌع المدنٌات، خالداً خلود األبد، وإنً أرى كثٌراً من بنً قومً قد 

ٌعنً )دخلوا هذا الدٌن على بٌنة، وسٌجد هذا الدٌن مجاله الفسٌح فً هذه القارة 

 .(أوروبا

 إّن رجال الدٌن فً القرون الوسطى، ونتٌجًة للجهل أو التعّصب، قد 

ا للمسٌحٌة، لكّننً  رسموا لدٌن محمٍد صورًة قاتمًة، لقد كانوا ٌعتبرونه عدّوً

اّطلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبًة خارقًة، وتوصلت  إلى أّنه لم ٌكن 

ا للمسٌحٌة، بل ٌجب أْن ٌسّمى منقذ البشرٌة، وفً رأًٌ أّنه لو تولّى أمر  عدّوً

العالم الٌوم، لوفّق فً حّل مشكبلتنا بما ٌإمن السبلم والسعادة التً ٌرنو البشر 

. إلٌها
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  االمرٌكٌةدٌانا بٌتً

" معصومة أمة هللا"

ولم اصدق استاذ الدٌن النصرانً عندما قال لنا ان مصدر القرآن هو "...

كما لم . الشٌطان وانه جعل بٌنه وبٌن االنجٌل بعض المشابهة لٌنجح فً خدعته

اصدق ان هإالء المسلمٌن الذٌن ٌخلصون فً عبادتهم هلل سبحانه وتع إلى أكثر 

. "من النصارى سٌذهبون  إلى الجحٌم كما تعلمت ذلك

كانت االمٌركٌة دٌانا بٌتً كؽٌرها من الفتٌات البرٌطانٌات الحابرات 

البلبً ٌبحثن عن اجابات مقنعة ألسبلة متبلطمة فً شإون الحٌاة المختلفة، بحثاً 

 .عن الراحة النفسٌة والعبلج الروحً الضطرابهن النفسً واالٌمانً

 وبدأت دٌانا رحلتها االٌمانٌة بحثاً عن الخبلص الروحً ورؼبة فً 

ولقد قادها مشوارها االٌمانً . التخلص من الخواء الروحً الذي كانت تعٌشه

. فً نهاٌة المطاؾ  إلى اعتناق الدٌن االسبلمً خبلل فترة دراستها الجامعٌة

واختلطت دٌانا خبلل فترة دراستها الجامعٌة بطالبات مسلمات، عرفت 

كما حرصت دٌانا على اؼتنام هذه . من خبللهن مدى جهلها باالسبلم والمسلمٌن

الفرصة لمعرفة المزٌد عن اإلسبلم والمسلمٌن، وذلك بطرح العدٌد من االسبلة 

واستطاعت ان تحصل على حصٌلة معرفٌة جٌدة عن . على زمٌبلتها المسلمات

االسبلم، وذلك بالتعرؾ على تعالٌمه ومبادبه، ومن ثم وصلت  إلى قناعة تامة 

. بؤن هذا هو الدٌن الذي تبحث عنه، وٌكمن فٌه خبلصها الروحً والنفسً

نتابع تفاصٌل الرحلة االٌمانٌة التً قادت االمٌركٌة دٌانا بٌتً  إلى اعتناق 

اإلسبلم وتؽٌٌر اسمها  إلى معصومة أمة هللا، الذي بدأ بعض معارفها ٌنادونها 

 .به، بٌنما ظل الكثٌرون من هإالء المعارؾ ٌنادونها بإسمها القدٌم

 اسمً دٌانا بٌتً ": تروي دٌانا بٌتً تفاصٌل رحلتها االٌمانٌة قابلة

وبعضهم ٌنادٌنً بمعصومة أمة هللا، ولكن معظم معارفً ظلوا ٌنادوننً باسمً 
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ولقد اعتنقت . القدٌم، خاصة معارفً وصدٌقاتً من ؼٌر المسلمٌن والمسلمات

وكنت طالبة فً الكلٌة أدرس الفٌزٌاء وأتدرب لكً .  عاماً 23اإلسبلم وعمري 

والدي . وانا مواطنة امرٌكٌة من كولورادو. اصبح معلمة فٌزٌاء بعد التخرج

. وكان اخً متزوجاً وله طفبلن عندما اشهرت اسبلمً. وشقٌقً كهربابٌان

وتعمل امً سكرتٌرة قانونٌة فً . وٌعٌش على بعد منزلٌن من منزل االسرة

ولم ٌذهب أحد من اسرتً قبلً  إلى . مكتب المّدعً بالمقاطعة التً نعٌش فٌها

 .الكلٌة

وزادت عاداته السٌبة من .  والدي كان سّكٌراً وٌدخن السجابر بشراهة

الضؽوط على االسرة كلها وجعلتنا اسرة ؼٌر سعٌدة، ألن والدي وقتها كان 

شدٌد االنانٌة ال ٌعٌر أسرته اهتماماً، وكان سرٌع الؽضب مما خلق جواً متوتراً 

وكانت والدتً حزٌنة له . وكانت حٌاته اشبه بحٌاة رجل مٌت. فً األسرة

واعتقد ان مظهرنا بالنسبة . وعاشت زواجاً إفتقد الحب والعاطفة. وتعطؾ علٌه

وان وجود الكبلب فً . لآلخرٌن كان ٌدل على اننا اسرة مثالٌة عكس الواقع

منزلنا، اضافة  إلى الكحول التً ٌتعاطاها والدي باستمرار جعلت الزٌارة الٌنا 

وكانت . صعبة، ولكن كنت أحاول زٌارة صدٌقاتً كلما استطعت ان افعل ذلك

 .امً تعاتبنً على قلّة صدٌقاتً، بٌنما كان والدي ٌفّضل ذلك

 وعاشت أسرتنا حٌاة صعبة عبر سنوات طوٌلة، ولكن على األقل 

توصلنا  إلى نقطة مهمة وهً ان تظل االسرة متماسكة رؼم ان ذلك ؼٌر 

. واقعً وؼٌر مثالً

وبعد اللقاء . عندما إلتحقت بالكلٌة قابلت مسلمات ألول مرة:  بٌتًتقول و

كما أدركت أن الكثٌر مما تعلمته . بدأت أدرك مدى جهلً باالسبلم والمسلمٌن

عن اإلسبلم والمسلمٌن من قبل كان خاطباً وؼٌر صحٌح، والبعض لم أسمع به 

وزاد فضولً فً معرفة المزٌد عن الدٌن االسبلمً نتٌجة لما . كلٌة من قبل

ٌّب للمسلمٌن، وكذلك لما لمسته منهم من إخبلص فً  شاهدته من سلوك ط
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ن فكرة أو. كما استوقفتنً صبلة المسلمٌن لما فٌها من خشوع وتعبد. الدٌن

بحث أالدٌن التً تقود  إلى تنظٌم كل مناحً الحٌاة، كانت الشًء الذي كنت 

. عنه

لقد نشؤت فً اسرة نصرانٌة وبالتالً كانت تنشبتً : ضافت بٌتًأو

نصرانٌة عندما قابلت زمٌبلتً المسلمات فً الكلٌة، وكنت وقتذاك أٌضاً أدرس 

جد لها أولكن األسبلة التً كانت تدور فً خلدي لم . االنجٌل دراسة جادة

جابات لتلك األسبلة فً القرآن إاالنجٌل، بٌنما كنت أجد جابات مقنعة فً إ

 .الكرٌم

ن أقرا القرآن الكرٌم لما ذكره عن المسٌح علٌه أرٌد أ فً البداٌة ما كنت 

ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ وتعالى نه لٌس ابن هللا، حٌث قال تبارك أالسبلم من 

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   

﮳  ﮴  ڭ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲ 

 إن هللا اشترى من)ولما ذكره عن الحروب والقتال، مثل قوله تع إلى  چۇ  

 ٌقاتلون فً سبٌل هللا فٌقتلون وٌقتلون المإمنٌن أنفسهم وأموالهم بؤن لهم الجنة

وعداً علٌه حقاً فً التوراة واإلنجٌل والقرآن ومن أوفى بعهده من هللا فاستبشروا 

فقد ترك كل هذا صدى فً عقلً  (ببٌعكم الذي باٌعتم به وذلك هو الفوز العظٌم

عرفهم أولكن المسلمٌن الذٌن . سمع عن ارهاب المسلمٌن وعنفهمأعندما كنت 

كنت آخذهم كنموذج لمقارنتهم بالصورة النمطٌة للمسلمٌن فً وسابل اإلعبلم 

. جدهم مختلفٌن عنها وال ٌناسبون ذلك الوصؾأالؽربٌة التً نشؤت علٌها، 

وبدأت اندهش لبعض ما هو موجود فً االنجٌل والقرآن من حٌث المشابهة، 

 .ن اصلهما من مصدر واحدأوبدا لً بالفعل 

ن مصدر القرآن هو أصدق استاذ الدٌن النصرانً عندما قال لنا أ ولم 

كما لم . نه جعل بٌنه وبٌن االنجٌل بعض المشابهة لٌنجح فً خدعتهأالشٌطان و
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ن هإالء المسلمٌن الذٌن ٌخلصون فً عبادتهم هلل سبحانه وتع إلى أكثر أاصدق 

. من النصارى سٌذهبون  إلى الجحٌم كما تعلمت ذلك
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الرحلة االٌمانٌة 

واصلت دراستً لبلنجٌل، ومن خبلل هذه الدراسة تمكنت : وقالت بٌتً

من قراءة االنجٌل بمعرفة جدٌدة وعلى ضوء جدٌد، وظهرت لً التناقضات 

وحتى االخطاء والحقابق العلمٌة الخاطبة، مما جعلنً اتشكك فً صحة 

ولكن . االنجٌل، وبدأت اتٌقن مما دخل فٌه من تحرٌؾ وتشوٌه من قبل البشر

وان ما ذكره القرآن . هذه االخطاء والتناقضات ؼٌر موجودة فً القرآن الكرٌم

الكرٌم عن هللا وعن الهدؾ من حٌاة االنسان، كل هذه االشٌاء وجدتها اكثر 

وعلمت ان هللا انزل علٌنا دٌناً ٌمكننا ان نفهمه . منطقٌة وعقبلنٌة وسهلة الفهم

واستمرت فترة دراستً للقرآن الكرٌم عدة اشهر وكانت من الفترات . ونتبعه

الصعبة فً حٌاتً، إذ اننً كنت ادرس االنجٌل والقرآن، وانتهٌت  إلى ان 

لذا . اإلسبلم هو دٌن هللا المبرأ من النواقص والتناقضات واالنحراؾ والتشوٌه

. اقتنعت انه الدٌن الحق الذي ارسله هللا إلٌنا

إشهار االسبلم 

اننً بعد هذه الدراسة العمٌقة توصلت  إلى حقٌقة ان اإلسبلم : وقالت بٌتً

هو الدٌن الذي ٌجد فٌه االنسان الخبلص الروحً والنفسً وٌمؤل به الفراغ 

وفً ذلك الوقت لم اكن متؤكدة . وهكذا قررت اشهار اسبلمً. والخواء الروحً

لم اكن اعرؾ اهمٌة الحجاب فً اإلسبلم ولم . من معرفة كل شًء عن االسبلم

ولكن بمضً الزمن بدأت اتعلم الكثٌر . الخ... اكن اعرؾ كٌؾ اإدي الصبلة

. عن دٌنً الجدٌد

وكان صعباً علً فً بادىء االمر بعد اسبلمً ان اخلص  إلى نتابج منها 

أساتذتً ووالدي وأجدادي وأصدقابً : ان َمن عرفتهم من اشخاص قبل اسبلمً

كما كان صعباً علً ان اقرر الذهاب فً طرٌق . وقساوستً، كلهم مخطبون

 . انهم ٌكرهونه وال ٌفهمونهمضد اسرتً وان أفعل شٌباً أعل
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لكن النصرانٌة تعلم انه إذا لم تعتقد .  وكنت خابفة من اتخاذ القرار الخطؤ

فً ان المسٌح علٌه السبلم قتل من أجل أن ٌكفّر عن خطاٌاك، فسوؾ تذهب  

فلذلك كنت . هذا على االقل ما علمنً إٌاه القساوسة قبل اسبلمً. إلى الجحٌم

كما كنت خابفة من رد فعل صدٌقاتً وزمبلبً . خابفة أن أكون قد ضللت

وكنت خابفة اٌضاً من ان اسرتً تتبرأ منً نتٌجة اعتناقً . ورإسابً فً العمل

 .الدٌن االسبلمً

ٌّرت عبلقتً .  لم تكن اسرتً راضٌة عن خٌاري ولكنها لم تتبرأ منً وتؽ

فكلما تحدثت مع أمً أجدها تشكو وتتضجر من . بؤسرتً تؽٌٌراً ملحوظاً 

وٌبدو أنه ٌثٌر إزعاجهم اكثر من . إرتدابً للحجاب، باعتباره الزي االسبلمً

وما تزال أمً ترسل لً بعض الكتب والمنشورات المتعلقة . أي شًء آخر

. بالدٌن النصرانً

إرتداء الحجاب 

عندما إرتدٌت الحجاب ألول مرة بكت امً قرابة االسبوع : وقالت بٌتً

وكتبت الً رسالة تصؾ ارتدابً للحجاب . وتؤلمت الرتدابً الحجاب كثٌراً 

بمثابة صفعة وجهتها إلٌها، واننً هجرت تربٌة وتعالٌم تنشبتً وأحاول أن 

أكون فتاة عربٌة، إذ أن فهم اإلسبلم عند كثٌر من الؽربٌٌن قاصر على إنه دٌن 

. للعرب فقط، ولكن فً الحقٌقة هو ؼٌر ذلك، فهو دٌن هللا للناس أجمعٌن

حاول أفراد أسرتً إقناع أنفسهم بؤننً أسلمت وارتدٌت الحجاب من أجل 

وقد أُخبرُت من أحد أفراد . مسلم،لذلك لم ٌحبوه، وكانوا ٌتمنون طبلقنابزوجً 

. أسرتً بؤننً سؤذهب  إلى الجحٌم

 والخمر والبدء فً اداء الحرامولم ٌكن سهبلً علً االمتناع عن األطعمة 

الصبلة وصوم رمضان وإرتداء الحجاب مع شًء من الصعوبة فً البداٌة، 

ولكن الشًء الصعب الحقٌقً هو التسبب فً إٌذاء أسرتً بؤي صورة من 

ٌّؾ مع . الصور وفً هذه االثناء فقدُت قلّة من أفراد أسرتً لم ٌستطٌعوا التك
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التؽٌٌرات التً طرأت فً حٌاتً بعد اسبلمً، لكن معظم اصدقابً لم ٌتؤثروا 

ولم اجد أي مشكلة فً الحصول على عمل نتٌجة ارتدابً . باسبلمً شٌباً 

كما وجدت قدراً كبٌراً من االحترام من قبل زمبلبً وزمٌبلتً فً . الحجاب

 .العمل

.  ولكن الصعوبة الوحٌدة التً اواجهها هً مع اسرتً ألننً ابنتهم

والرجال الٌدرون ماذا ٌفعلون عندما أرفض مصافحتهم، ولكن فً النهاٌة 

. ٌحترمون دٌنً وٌقدرون موقفً

الطمؤنٌنة والراحة النفسٌة 

انه من الصعب ان تصؾ لشخص لم ٌشعر باالسبلم، : وأضافت بٌتً

ٌّر اإلنسان وٌجعل حٌاته افضل ٌّرنً اإلسبلم تماماً . كٌؾ ان اإلسبلم ٌؽ .. ولقد ؼ

.  لم أشعر بها قط من قبل التًوشعرت بعد إسبلمً بالطمؤنٌنة والراحة النفسٌة

فلقد شاهدت كٌؾ ٌعامل الرجال . ولقد حّسن اإلسبلم من حٌاتً كإمرأة

المسلمون الطٌبون النساء معاملة طٌبة كرٌمة فٌها كثٌر من احترام وتقدٌر 

احسن مما عرفت من معاملة الرجال للنساء فً المجتمع االمٌركً الذي نشؤت 

: المصدر/.وانك باعتناق اإلسبلم تشعر بشعور الشخص العابد  إلى منزله. فٌه

 صحٌفة الشرق األوسط اآلخر حسن السعٌد

 ذكرت االخت شبهة ان الشٌطان هو مإلؾ القران والهمٌة :تعقٌب

ِقَن  المسالة و ٌْ ْسَت ٌَ ْزَداَد ْلِكَتبَ ٱ أُوُتوْا لَِّذٌنَ ٱلِ ٌَ ا إٌماناْ لَِّذٌنَ ٱ َو  اخترت هذا  َءاَمُنوۤو

.  لتوضٌح هذه المسالة والرد على الشبهةبقلم األستاذ عبد الرحٌم الشرٌؾالمقال 

شبهة مصدر القرآن الكرٌم هً الشٌاطٌن  

لما علم الطاعنون فً ألوهٌة مصدر القرآن الكرٌم، : ملخص الشبهة

استحالة كونه من تعلٌم بشر، لو اجتمع كل البشر من شتى الشعوب 

... توسلوا مصدراً ؼٌر بشري، لعلهم ٌجدون فٌه ضالتهم. والحضارات العالمٌة
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لجؤوا  إلى الجن لعلهم ٌجدون فٌهم .. فتفتقت عبقرٌتهم عن مصدر مؽاٌر تماماً 

. المصدر المنشود للوحً

العمود الفقري لهذه الشبهة، وهً تستند   [1]شكلت خرافة الؽرانٌق وقد 

وٌقرأ !!  كان ٌصلً عند الكعبة جهراً أساساً على خرافة أن سٌدنا محمداً 

سورة النجم، فؤلقى الشٌطان على لسانه آٌات ٌمدح بها آلهة المشركٌن فوصفها 

". تلك الؽرانٌق العبل وإن شفاعتهم لترتجى : " فقال: بؤنها ذات شفاعة مرجوة

. فسجد الرسول وسجد المشركون

[  2]:نقد تلك الخرافة المزعومة

إن هذه الرواٌة باطلة : أكثر المحققٌن من علماء المسلمٌن، قالوا

. واحتجوا على ذلك بالقرآن والسنة والمعقول والتارٌخ. موضوعة

: القرآن الكريم:  ووًال 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   چ  : قال تع إلى فً سورة الحاقة.1

  " ". چگ  گ       گ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وفً سورة ٌونس. 2

ٻپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   

ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ         ڄ  ڃ   

  ". 15  چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  :وفً سورة اإلسراء. 3

ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  

. وكلمة كاد تفٌد إن األمر لم ٌحصل  ". 73 چ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ                ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  :وفٌها قوله. 4

كلمة لوال تفٌد انتفاء الشًء النتفاء ؼٌره   ".74"  چېئ  ېئ  

. فدل على أن ذلك الركون، لم ٌحصل
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ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  چ  :وفً سورة الفرقان. 5

  ". 32 "  چی  جئ   

ٿ  ٹ  ٹ      چ  :وفً سورة الشعراء نص قاطع ٌنفً ذلك بتاتاً .6

  ".  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  چ  :وفً سورة الحج. 7

وذلك ألن  ".   چں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

إحكام اآلٌات بإزالة ما ٌلقٌه الشٌطان عن الرسول أقوى من نسخه 

بهذه اآلٌات التً تبقى الشبهة معها فإذا أراد هللّا إحكام لببل ٌلتبس ما 

. لٌس بقرآن بالقرآن، فبؤن ٌمنع الشٌطان من ذلك أصبل أولى

ڀ  ڀ   چ  :وأختم بسورة النجم ـ موضع الشبهة ـ حٌث قال تعالى. 8

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  

 "".  چٿ  

تلك الؽرانٌق العلى، لكان قد ظهر كذب هللّا :  فلو أنه قرأ عقٌب هذه اآلٌة

. تع إلى فً الحال

جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   چ  :وجاء بعدها

خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  

". مح   

!  هل الؽرانٌق شفاعتها ترتجى أكثر من شفاعة المبلبكة المقربٌن؟

األول قبلها : فسبحان من جعل فً السورة موضع الشبهة، ردٌن علٌها

. والثانً بعدها

ٌَت بصٌرتهم عن نسفها  لقد أخطؤ واضعوا تلك الفرٌة السورة، وُعِم

! فلو فكروا ملٌاً، الختاروا وضعها فً سورة أخرى.. لشبهتهم

: السنة النبوية: ثانياًال 
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لم ٌثبت ذلك بؤي حدٌث صحٌح مرفوع، كما أن رواٌات الؽرانٌق . 1

[  3]. متضاربة ال ٌسلم أي منها من مطعن، فً السند والمتن

: طعُن المحدثٌن بصحة هذه القصة. 2

هذا وضع من الزنادقة وصنؾ : سبل ابن خزٌمة عن هذه القصة فقال

. فٌه كتابا

وقال اإلمام أبو بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً هذه القصة ؼٌر ثابتة 

. من جهة النقل ثم أخذ ٌتكلم فً أن رواة هذه القصة مطعون فٌهم

وبٌن القاضً عٌاض فً الشفا أنه لم ٌوجد فً شًء من الكتب 

وإن هذا الحدٌث لم . المعتمدة بسند صحٌح وقال إنه من وضع الزنادقة

.  ٌخرجه أحد من أهل الصحة وال رواه ثقة بسند سلٌم متصل

ُروي الحدٌث الصحٌح حول سجود المشركٌن عند تبلوة سٌدنا . 3

أوابل سورة النجم من طرق كثٌرة، ولٌس فٌها ألبتة أي ذكر  محمد

 [ 4]. للؽرانٌق

ال عبرة بما نقل فً كتب القصاص، أو المفسرٌن المولعٌن بذكر . 4

بخاصة أنهم لم ٌلتزموا ذكر . ؼرٌب القصص واألخبار دون تثبت

. الصحٌح ولٌسوا من المحدثٌن

 لمن ٌراه أثناء األحادٌث الكثٌرة فً عدم تمثل الشٌطان بسٌدنا محمد. 5

. فٌكون عدم قدرته التمثل بنبرة صوته من باب أولى  [5]النوم، 

: تناقضات رواٌات تلك الفرٌة وهً ستة كما ٌلً. 6

". تلك الؽرانٌق العبل وإن شفاعتهم لترتجى : " األولى

". الؽرانقة العبل إن شفاعتهم ترتجى : " الثانً

. دون ذكر الؽرانٌق". إن شفعتهن ترتجى : " الثالثة

". وإنها لهً الؽرانٌق العبل : " الرابعة

". وأنهن لهن الؽرانٌق العبل، إن شفاعتهم لهً التً ترتجى : " الخامسة
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". تلك الؽرانٌق العلى، منها الشفاعة ترتجى : " السادسة

: المعقول: ثالثاًال 

كان فً نفً عبادة من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعً الرسول . 1

. األوثان وشفاعتها

كانت أعظم من أن ٌقروا بهذا القدر من القراءة  معاداتهم للرسول . 2

دون أن ٌقفوا على حقٌقة األمر، فكٌؾ أجمعوا على أنه عظم آلهتهم 

حتى خروا سجداً مع أنه لم ٌظهر عندهم موافقته لهم؟ 

لو جوزنا ذلك الرتفع األمان عن شرعه، وجوزنا فً كل الشرابع أن . 3

.  تكون كذلك

بشفاعة الؽرانٌق وهو ٌدعو  إلى  لٌس من المعقول أن ٌعترؾ النبً . 4

عبادة هللّا تع إلى وٌحارب األصنام ولو كان الشٌطان له سلطان علٌه 

  بدرجة أنه ٌملً علٌه وٌحرك لسانه بالكفر، لكان ألعوبة له، لٌس

والنبً معصوم من . فً هذه القصة فقط، بل فً ؼٌرها أٌضا

بل االعتراؾ بشفاعة األصنام كفر مخرج من الملة، . الشٌاطٌن بداهةً 

.. فقد كفر ومن اعتقد بكفر رسول هللا 

: التاريخ: رابعاًال 

لم ٌرد فً تارٌخ العرب أبداً هذا التشبٌه آللهتهم بالؽرنوق، ولم ٌعهدوه . 1

وهذا . فً جاهلٌتهم، ولم تؤت أشعارهم على ذكر ذلك الوصؾ آللهتهم

. ٌإكد أنها لفقت فٌما بعد

لو كانت صحٌحة، ألحدثت أثراً سلبٌاً فً نفوس من آمن حدٌثاً، وما . 2

فإن كان .. ال ٌمكن أن ٌمر مرور الكرامُنسب  إلى سٌدنا محمد 

فتلك   [6]لحادثة اإلسراء أثر سلبً فً عقٌدة بعض ضعاؾ اإلٌمان، 

. القصة ـ على فرض صحتها ـ من باب أولى
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إن قصة الؽرانٌق لهً من أدل األدلة على إعجاز : وختاماً لقصة الؽرانٌق

. ثبوت القرآن الكرٌم القطعً، واستحالة أن ٌكون بشرٌاً من عند ؼٌر هللا تعالى

فلو كان كذلك، لكان من الٌسٌر على مختلقً قصة الؽرانٌق وضعها فً موضع 

آخر ؼٌر سورة النجم التً تدور على معنى التوحٌد والتهكم على من ٌعبدوا 

مجرد أسماء سموها آللهة لٌست موجودة إال فً خٌال عابدٌها، وسبحان هللا 

! العظٌم

لى أنه واحد ـــــدل عــــي كل شًء له آٌة            تــــــــفؾ

وهناك شبهات متفرقة تدل على األصل الشٌطانً المزعوم للقرآن الكرٌم، 

: أشهرها المزاعم التالٌة

كثرة عدد مرات ذكر الشٌطان فً القرآن الكرٌم   تكرر المشتق عن . 1

.  مرة88" شطن " الجذر 

. رموز شٌطانٌة..  أحرؾ فواتح السور مثل  الم، كهٌعص. 2

هللا عاتب النبً ألنه لم ٌستمع  إلى الشٌاطٌن أكثر  فً خرافة الؽرانٌق . 3

. السابق نقدها 

إنزال الجن آلٌات مثل آٌة الكرسً وسور مثل سورة الجن وسورة . 4

.. األحقاؾ

. اتهام مشركً قرٌش بؤنه ممسوس. 5

جعلوا من طرٌقة الوحً التً كان ٌتنزل بها القرآن الكرٌم على سٌدنا . 6

عند استقبال الوحً دلٌبلً على صرٍع كان  ، وحال النبً محمد 

. ثم ٌتلو آٌات من القرآن الكرٌم بعد أن ٌفٌق منه. ٌصٌبه

: ولئلجابة على تلك الشبهات

كثرة ذكر الشٌطان فً القرآن الكرٌم تؤتً للتحذٌر من خطره الشدٌد، . 1

فبل خطر على اإلنسان أشد من وساوس .وهذا من ببلؼة القرآن الكرٌم
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النار، :كقولك لرجل ٌكاد ٌحترق.الشٌطان،والتكرار هنا فً موضعه

لَِم هذا التكرار المعٌب؟ : وال ٌقول لك عاقل عندها!! النار

بكثرة االستعاذة به من الشٌطان الرجٌم، عزوجل والمسلم ٌتعبد هللا 

ٌُنزل الشٌطان ذمه فً القرآن . فذلك علٌهم ال لهم هل من المعقول أن 

منه؟ عزوجل الكرٌم، وتحذٌر الناس من اتباعه، وطلب االستعاذة باهلل 

ومن ؼٌر المعقول أن تؤمر الشٌاطٌن بما جاء فً القرآن الكرٌم من بر 

.. وتقوى وترك المحرمات

كما أن استعاذة المسلم باهلل من الشٌطان الرجٌم إن تبل آٌة بل جزءاً 

فلو كان الشٌطان مصدرها، الستعاذ المسلم به، . من آٌة، تإكد ذلك

.  كما كان أهل الجاهلٌة ٌفعلون إن قطعوا وادٌاً 

حروؾ فواتح السور لٌس لها عبلقة بما ٌدعونه طبلسم، فلم ٌجعل . 2

بل حروؾ فواتح السور . منها أي مشرك جاهلً ذرٌعة لعدم إٌمانه

مما اختص به القرآن الكرٌم وانفرد بها، فكان دلٌبلً من أدلة ألوهٌة 

وقد كتبت فً ذلك مبات الكتب وعشرات األبحاث المحكمة، . مصدره

وال تكاد تجد كتاباً فً التفسٌر أوعلوم القرآن الكرٌم إال وتناولها 

.. بالبحث والدراسة

ه عبلقة بٌن القرآن والجن، تعبٌر . 3 تعبٌره عما ورد فً سورة الجن بعدِّ

فالجن فً اآلٌات المذكورة هو الذي ٌستمع  إلى القرآن الكرٌم . مؽلوط

. ولٌس لذلك أي عبلقة بالنسخ، لكل ذي لب!! ال العكس

بؤي : أما زعم كون الجن قد أنزل آٌات من القرآن الكرٌم، فلنا أن نسؤل. 4

لؽة ٌتكلمون؟ وما هً أداة إصدارهم ذلك الصوت؟ ولماذا ال 

ٌستجٌبون للتحدي األزلً بؤن ٌؤتوا بمثل القرآن الكرٌم؟ 

وأٌن الدلٌل على تلك الدعوى؟ 
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هل نصوص اإلنجٌل التً تتحدث عن الشٌطان تدل على أن الشٌطان 

هو الذي أنزلها؟ هل التحدث فً قضٌة من القضاٌا، ٌقتضً 

ث عنه هو مصدر ذلك الحدٌث؟ فكٌؾ  بالضرورة أن ٌكون الُمتحدَّ

سٌتناول العلماء الحدٌث عن الحٌوانات والحشرات المختلفة إذاً؟ 

أما اتهام العرب المعاصرٌن له بذلك، فهو مخالؾ ألسس المنهج . 5

كٌؾ ٌقبل النصارى أن نحاججهم برأي الٌهود بربهم؟  . العلمً

ٌجب أن نعرؾ دقابق االقتصاد الرأسمالً من شٌوعً : بحسب منطقهم

وهذا ال ٌرتضٌه عاقل فً .. ومن ثم نصدقه ونبنً علٌه أسساً وقواعد! جاهل

. الدنٌا

كٌؾ ٌجوز لشخص ٌإمن برسالة سماوٌة، تصدٌق كاذب، عابد لؤلوثان، 

ٌبد ابنته، فً قضاٌا ؼٌبٌة كهذه؟ كٌؾ إن كان ذلك فً خصم عجز عن 

كٌؾ إن كان ذلك فٌمن وصفوه بالصادق ! مواجهته والقبول بتحدٌه المتكرر؟

األمٌن، وكانوا ٌؤمنونه على حوابجهم؟ وأختم الرد على هذه الشبهة، بما ختم به 

: ٌقال لهم": االنتصارات اإلسبلمٌة فً كشؾ شبه النصرانٌة : " الطوفً كتابه

بمنطقكم هذا، تلزمكم مقالة الٌهود فً أنهم إنما تنقصوا المسٌح ألنه لٌس 

. صادق

. الٌهود كفار عاندوا هللا: فإن قالوا

. كذلك نحن نقول عنكم بالنسبة  إلى تنقص محمد : قلنا

. الٌهود عاندوا بعد قٌام الحجة علٌهم بالمعجزات: فإن قٌل

ولو .. بل جاءتكم معجزات أوضح وأجّل، ولكنكم عاندتم أو جهلتم: قلنا

.  أعطٌتم النظر حقه لوفقتم ورشدتم

بؤنه كان ٌصاب بنوبة من الصرع ثم ٌخرج  إلى أصحابه  زعم أنه . 6

بالقرآن الكرٌم، فهً أوالً تنسؾ كل ما ٌقولونه فً الشبهات السابقة، 
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حول مصادر القرآن الكرٌم البشرٌة، وما ذلك إال مزٌداً من تخبطهم 

. وتناقضهم

ٌُصاب .. فبل ٌعقل أن ٌكلؾ ورقة بن نوفل أو بحٌرا أو ؼٌرهما شخصاً 

بالصرع عادة، بمهمة النبً العظٌمة، التً لم ٌستطع هو ذاته القٌام بها؛ وإال 

. افتضح أمره

  معروؾ لدى األطباء أن المصروع ال ٌمكن أن ٌتذكر ما ٌحدث :ثانياًال 

له أثناء صرعه، فكٌؾ بحفظ القرآن الكرٌم؟ فالمصروع قد ٌدمر ما 

ق من صرعه وٌهدأ ٌنكر ذلك كله بحجة أنه ال ٌتذكر يحوله، وعندما ٌؾ

.  وهذا العرض معروؾ للصرع. ذلك

  فكٌؾ إن كان ما تذكره كبلماً أعجز كل من حوله؟

 ما عرؾ عنه سٌدنا محمد : ثالثا  من رجاحة فً عقله وهدوء ومنطق

. ٌناقض ذلك.. وإقناع فً حدٌثه

  لم ٌؤت أي عربً مصروع بمثل ما جاء به سٌدنا محمد :رابعاًال ،  بل

. ولم ٌتلفظ بحكمة أو بٌت شعر ألهمه به عقله أثناء صرعه

  الحالة المذكورة للنبً : امساًال   حٌن ٌنزل الوحً علٌه بالقرآن، حالة

فكٌؾ ٌتسق وٌتآلؾ ما سمعه فً كل حالة مع األخرى، . من حالتٌن

فٌتؤلؾ قرآن عظٌم معجز فً نظمه؟ 

  ٌُعقل أن تسمح خدٌجة لزوجها أن ٌعتكؾ فً ؼار حراء :سااساًال  ال 

ٌُصرع عادة . وحٌداً، شهراً كامبلً كل عام وهو 

  من المعلوم أن المشركٌن كانوا ٌضعون حوابجهم عند سٌدنا :سابعاًال 

رضً هللا وبقٌت عنده قبٌل الهجرة النبوٌة، حٌن أبقى علٌاً  ،محمد 

فهل كانوا ٌضعونها عند مصروع؟ .. لٌردها  إلى أصحابهاعنه 

 وكذا كان تعاملهم معه قبل الجهر بالنبوة  .

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 80 

  المصروع ال ٌستطٌع إدارة شإون بٌته، بل شإونه الشخصٌة، : ثامناًال

فكٌؾ بإدارة دولة مترامٌة األطراؾ، ٌحٌط بها األعداء من الخارج، 

فكان واضع أول دولة جمعت . وٌتؽلؽل فٌها المنافقون أعداء الداخل

شتات العرب، بؤبرع تخطٌط إداري، وحضاري، وعسكري، 

ٌُسَبق إلٌها فً الخطابة واإلقناع.. وزراعً . مع قدرة لم 

 إلى ظروؾ ومرت به أحداث ٌنوء عن  لقد تعرض سٌدنا محمد 

وفقد .. ال ٌعقل أن ٌصبر رجل مصروع على فراق الوطن.. حملها أشد الرجال

وشماتة العدو، وتنكر الصدٌق، وعقوق القرٌب، ونٌل .. وألم األذى.. الولد

الحاسد، وتشفً الحاقد، وتؤلب الخصوم، وتكالب األحزاب، وتكاثر المناوبٌن، 

وؼلبة الخصم، وقتل القرٌب، .. وصولة الباطل، وقلة الناصر، وشظؾ العٌش

وأسر الحبٌب، وتشرٌد األصحاب، والتنكٌل باألتباع، والجراح فً البدن، وفزع 

.. وجبلفة األعراب، وصلؾ الجهلة.. التهدٌد

وٌصبر على خٌانات الٌهود، ومراوؼة المنافقٌن، ومجابهة المشركٌن، 

ثم ٌصبر على فرح الفتح، وسرور االنتصار، وجلبة . وُبطا استجابة المدعوٌن

. ال ٌصدر كل ذلك إال عن أحلم الناس وأعقلهم...إقبال الدنٌا

ا : " وصدق هللا العظٌم فً رد شبهتهم فً سورة الصافات قُولُوَن أَِبنَّ ٌَ َو

َق اْلُمْرَسلٌَِن  36لََتاِرُكوا آلَِهِتَنا لَِشاِعٍر َمْجُنوٍن     37  َبْل َجاَء ِباْلَحقِّ َوَصدَّ

ؾ النصرانٌة ـ أدلتها أقوى من : تاسعاً ". اآلراء فً صرع بولس ـ الذي حرَّ

، وجمٌع كتب األمراض النفسٌة الؽربٌة عندما مزاعم صرع سٌدنا محمد 

تإرخ لمرض الصرع والمشاهٌر المصابون به تذكر مرض بولس بالصرع 

فاألصل بهم أن ٌحذروا من نسبة . بؤدلة تارٌخٌة ونصوص من العهد الجدٌد

، ألنهم بذلك ٌإكدون صرع بولس، وأن ما جاء به الصرع  إلى سٌدنا محمد 

من تؽٌٌرات وثنٌة فً الدٌانة النصرانٌة ما هو إال نتٌجة مرضه النفسً، وبهذا 

! ٌنهار أساس دٌانتهم
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  ٌرد فٌها  التًمنصؾ نورمان، الواختم هذا المبحث بشهادة  المستشرق

لو كان محمد ٌعانً منذ طفولته من مرض عضال حقاً، لما : " على تلك الشبهة

بل من ؼٌر المعقول أن ٌنجز رجل مرٌض ما أنجز . تخلى عن تلك الذرٌعة أبداً 

محمد، فقد كان تاجراً موهوباً هادئ الطبع، وقراراته عادة ما تصدر عن 

وكان قابداً بعٌد النظر للدولة ولمجتمع دٌنً نام .. ؼرٌزة سٌاسٌة ذكٌة متبصرة

.. على حد سواء، وهذه كلها تظهر بما ال ٌدع مجاالً للشك أنه كان سلٌماً معافى

لم ٌحلوا المشكلة بقدر ما زادوها  [أي شبهة الصرع]والذٌن ٌقولون بهذا الكبلم 

تعقٌداً، وٌجب أن ٌساورنا الشك مستقببلً فً إمكانٌة أي ظاهرة خلل فً سلوك 

 ".محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راندا نٌقوسٌان الدانماركٌة

كان الكتاب باللؽة االنكلٌزٌة ولكن ٌبدو ان أحد العرب استعاره قبلً وكتب "

ڳ   ڳ    ڳ  چ  بقلم رصاص على أحد حواشٌه آٌة ارتعدت لها فرابصً خوفا هً آٌة

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  

  چ﮿       ﯀  ﯁                    
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رؼم أنً عشت "تتحدث راندا عن رحلتها من الكفر  إلى االٌمان فتقول

معظم حٌاتً فً الدانمارك إال أننً كنت اختلؾ عن البنات الدانماركٌات الذٌن 

و البروتستانت أفمعظم الشعب الدانماركً من المبلحدة .. هم فً مثل سنً

. وكنت على دٌانة الكاتولٌك الصارمة بالنسبة للمجتمع الدانماركً المنحل

رمنً أرثوذكسً ووالدتً بوسنٌة مسلمة ال تعرؾ من اإلسبلم أوالدي 

ن أال بعد إنه ال ٌجوز زواج المسلمة بنصرانً أولم تكن تعرؾ  سوى اسمه،

. نا اإلسبلم وأفهمتها ذلكأاعتنقت 

درس فً مدرسة خاصة هً المدرسة الكاثولٌكٌة ونظرا ألن بٌتنا أكنت 

ن أعتنق مذهب المدرسة أال تحكمه عقٌدة معٌنة فقد كان من السهل علً 

تلك المدرسة التً بدأت توجهنً ومن وقت مبكر ألن أكون مبشرة .. الكاثولٌكً

نظرا لقدرتً على تعلم اللؽات واهتمامً بها من جهة والتقانً ٌعض اللؽات 

ن كان ذلك اإلتقان فً ذلك الوقت أالقدٌمة مثل العبرٌة والعربٌة والسرٌانٌة و

ٌحتاج  إلى مزٌد من دروس اللؽة الخاصة ومزٌد من الجهد  إلى حد استطٌع 

فٌه فهم النصوص الدٌنٌة الخاصة بالدٌانات الثبلث الٌهودٌة والنصرانٌة 

. واإلسبلم

درس العربٌة عند رجل مسلم فاضل كان ٌعطٌنً من علوم العربٌة أكنت 

والقران ما ٌفتح آفاق الفضول عندي ولم ٌحاول الضؽط علً فً ٌوم من األٌام 

تتحطم السفن عند الشطآن،وال )لكً أكون مسلمة ولكنه كثٌرا ما كان ٌقول لً 

 (فؤبحري هداك هللا…  إال عندما ٌبحر فً عرض البحر ،ٌشعر الربان باألمان

من جهة أخرى كان هناك رجل آخر ٌقوم بؽسل كل ما علق من آثار 

درس المسلم باإلضافة  إلى إعطابً دروسا فً الفلسفة و السٌاسة واالجتماع 

وكان ذلك الرجل من القساوسة الكاتولٌك الذٌن طبع هللا على قلوبهم . …و

. فؤصبحت ؼلفا
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كنا نقرأ سوٌا كتبا عن اإلسبلم والحركات اإلسبلمٌة المعاصرة وعن 

. الملل والنحل وكنا نبحث من خبلل ذلك كله عن نقاط التشكٌك فً اإلسبلم

 ذيال  المورمونًمذهباثناء دراستً تلك مع ذلك القس تؤثرت قلٌبل بال

وكان .. حرم المشروبات الروحٌة واالختبلط فً الكنٌسة بٌن الرجال والنساءي

 كتاب استعرناه من مكتبة الجامعة اسمه ،  مع ذلك القسقراتهاخر كتاب 

اإلسبلم بٌن الشرق والؽرب للربٌس البوسنً علً عزت بٌكوفٌتش 

كان الكتاب باللؽة االنكلٌزٌة ولكن ٌبدو ان أحد العرب استعاره قبلً 

 هً آٌة وكتب بقلم رصاص على أحد حواشٌه آٌة ارتعدت لها فرابصً خوفا

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  

!!  چ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀ ﯁                     

خفت كثٌرا من تلك اآلٌة وراجعت ترجمات القران باالنكلٌزٌة والفرنسٌة 

. والدانماركٌة والبوسنٌة فوجدت ان المعنى نفسه

 قلت للقس أال ندرس القرآن ابتؽاء الفتنة؟ 

!!   قال ال نحن ندرسه لننقذ الناس منه

صراع نفسً استمر شهورا أقبلت فٌها بنهم على قراءة الكتب فبدأ عندي 

اإلسبلمٌة و النصرانٌة وحٌدة حتى بت اشعر بالتشتت والضٌاع فقررت ان 

. اذهب  إلى هللا

وكان لً ؼرفة ال - فً السكن الجامعً -كنت اسكن بعٌدة عن أهلً

هللا نلقاه بعد ....ٌشاركنً فٌها أحد فراودتنً فكرة االنتحار لمعرفة الحقٌقة

. اذا ٌجب ان أموت أللقى هللا...الموت

ٌها أسباب االنتحار وقطعت شراٌٌن ٌدي وذهبت فً ؾبت رسالة ذكرت تك

ما كان هللا لٌذر المإمنٌن على ما انتم " كنت طوال الوقت اسمع اآلٌة.ؼٌبوبة
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وما كان هللا لٌطلعكم على الؽٌب و لكن هللا  علٌه حتى ٌمٌز الخبٌث من الطٌب

....!! فامنوا باهلل و رسله ٌجتبً من رسله من ٌشاء

افقت فً ؼرفة اإلنعاش و وجدت فوق رأسً القس و أبً و أمً و 

....!! الرجل المسلم الفاضل مدرس العربٌة

اشهد ان ال اله اال "فرحوا جدا إلفاقتً من اإلؼماء و كان أول ما قلت لهم

اؼماإهم كان .....فسقط االربعة مؽشٌا علٌهم"...و ان محمدا رسول هللا هللا

ا واحد

ٌومها بدأ االبحار فً عرض المحٌط و بدأ ومن ،،،ولكن االسباب شتى

!!! الربان ٌشعر باالمان
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وبمناسبة كون اختنا مبشرة سابقة نذكر بعض شبهات المبشرٌن والرد 

  بسام جرار:علٌها بقلم االستاذ

 على  االردنٌةكشؾ منشور توزعه جمٌع مدٌرٌات السٌاحة فً المملكة

زوار المناطق السٌاحٌة عن إساءة جدٌدة لئلسبلم، لكن هذه المرة من قبل 

. منظمة دولٌة تضم فً عضوٌتها جمٌع الدول العربٌة واإلسبلمٌة

بدأت القصة حٌن تفاجؤ مرشد سٌاحً فً مدٌنة جرش بوجود نص فً 

منشور باللؽة اإلنجلٌزٌة ٌتحدث عن ثبلثة مواقع للتراث اإلنسانً فً األردن 

. وتوزعه جمٌع مدٌرٌات السٌاحة فً المملكة على السابحٌن منذ فترة

المنشور ٌورد فً حدٌثه عن موقع ام الرصاص عبارة تشٌر  إلى أن 

: وجاء نصه الحرفً كما ٌلً"  فضابل التوحٌدراهب علم الرسول "

 "in fact one of those asetic monks supposedly taught 

the prophet Muhammad- then a traveling tradesman- the 

virtues of monotheism " وترجمته الحرفٌة :

فً الحقٌقة، فإن أحد هإالء الرهبان النساك من المفروض أنه علم "

 "الرسول محمد أثناء رحلة له فضابل التوحٌد

ٌعتقد أن أحد هإالء الرهبان كان "على أن النسخة العربٌة للمنشور تقول 

مواطنون اطلعوا على المنشور، وأبدوا  "أول من بشر ببعثة الرسول محمد

امتعاضهم الشدٌد من ذلك، وطالبوا بمحاسبة من أصدره، وشددوا على ضرورة 

مراجعة المنشورات فٌما ألمح آخرون أن هذه المنشورات تطبعها جهات خارج 

. األردن

 اإلعبلم فً هٌبة تنشٌط السٌاحة أن تكون الهٌبة و مسإولسبالمقابل، نؾ

أصدرت هذا المنشور، مشددة أن جمٌع المنشورات التً تصدرها الهٌبة ترسلها 

. قبل طباعتها  إلى مختصٌن للتدقٌق فً معلوماتها
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الممول من " سٌاحة"وأوضحت وزارة السٌاحة أن المنشور أعده مشروع 

بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة  (USAID)الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة 

وبٌنت الوزارة أن المعلومات األثرٌة المتعلقة  (الٌونسكو)للتربٌة العلم والثقافة

. ٌتم التنسٌق بشؤنها بٌن دابرة اآلثار والٌونسكو

على أن هناك جملة أشّد إساءة تظهرعلى موقع منظمة االمم المتحدة 

عند حدٌثها عن أم الرصاص المدرجة على  (الٌونسكو)للتربٌة العلم والثقافة

 it is here that the prophet" ، تقول 2004البحتها للتراث اإلنسانً منذ 

Muhammad, traveling as a tradesman, met a monk who 

convinced him of the virtue of monotheism "  الرابط ."

http://whc.unesco.org/en/list/1093 "  هنا ألتقى الرسول "وترجمتها

" محمد أثناء رحلة تجارٌة له براهب أقنعه بفضابل التوحٌد

ٌتكرر مرة أخرى، إذ تعاد الجملة فً النسخة الفرنسٌة " التبلعب باأللفاظ"

. واإلسبانٌة فٌما أؼفل ذكرها من النسخة العربٌة

إبراهٌم زٌد .وتم سإال ربٌس هٌبة علماء جبهة العمل اإلسبلمً د

هذه شبهات : "الكٌبلنً على النص الوارد فً النشرة فعلق على ذلك بالقول

أن سن : ، وهذا كذب ألمور، أوالً المبشرٌن الكاذبة المفتراة على رسول هللا 

 فً ذلك الوقت ال ٌسمح بؤن ٌتلقى تعالٌم كونه كان ٌبلػ حٌنها ما رسول هللا 

 مع بحٌرا بضع ساعات ال لم ٌتجاوز لقاء النبً :  سنوات، ثانٌا8ٌقرب الـ

إذا قارنا بٌن : تسمح له بؤن ٌتلقى هذا الكم الهابل من تعالٌم اإلسبلم، ثالثاً 

تعلٌمات القرآن والتوحٌد الذي جاء به، نجده مختلفا جدا عن عقٌدة التثلٌث عند 

". النصارى، كما أن شرٌعة القرآن تختلؾ عن شرٌعة التوراة واإلنجٌل

النقطة األهم أن هإالء ٌرٌدون أن ٌنقلوا عقابد الكفرة لٌشككوا : "وأضاؾ

".  بالقول أنه تلقى الوحً من بحٌرابنبوة محمد 
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المفتً العام، "ودعا الكٌبلنً  إلى تقدٌم شكوى بهذا الخصوص  إلى 

وقاضً القضاة، وربٌس الوزراء، ووزٌر السٌاحة، وربٌسً مجلسً النواب 

اعتداء على ثقافة "، مإكداً أن هذا النص الوارد فً النشرة ٌشكل "واألعٌان

". األمة وقرآنها ونبٌها، وال ٌجوز أن ٌمر دون حساب

أن : "خالد الحاٌك فٌبٌن. اما المتخصص فً الحدٌث النبوي وعلومه د

 زار الراهب بحٌرا، وعلى علماء ضعفوا الرواٌة التً ورد فٌها أن النبً 

فرض صحتها، فلٌس فٌها ما ٌدل على أن النبً علٌه الصبلة والسبلم تلقى على 

". ٌدٌه أي نوع من أنواع التعالٌم

ٌّن أن  العلماء كانوا ٌتساهلون فً رواٌة األحادٌث التً تتعلق بالسٌرة "وب

النبوٌة وٌتشددون فً أحادٌث الحبلل والحرام، ما دفع بعض المستشرقٌن 

والملحدٌن  إلى الدخول من هذا الباب للطعن فً الشرٌعة، إال أن علماء 

". الشرٌعة أٌضاً ٌقفون لهم بالمرصاد

لو كان النبً علٌه الصبلة والسبلم تعلم شٌباً من بحٌرا أثناء : "وأضاؾ

ذهابه فً قافلة  إلى الشام لشاع الخبر وتناقله الناس، وحٌنبذ ٌكون حجة لكفار 

قرٌش لرد رسالته والطعن فً نبوته، إال أن شٌباً من هذا لم ٌحدث، ولم تنقل 

". كتب السٌر أن كفار قرٌش قالوا له أنت تلقٌت هذه التعالٌم من بحٌرا

. عن السبٌل
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 رحمة األلمانٌة

هذا االسم الجدٌد لها بنفسها، ألنها  (رحمة)واختارت األخت األلمانٌة ....

على ٌقٌن بؤن رحمة هللا بها كبٌرة و عظٌمة حٌث هداها لدٌن اإلسبلم بعد 

. "الضبلل الذي كانت تعٌش فٌه قبل دخولها اإلسبلم

تقول إنها من مدٌنة مٌونخ األلمانٌة، ؾ"تحكً رحمة قصة دخولها اإلسبلم 

و قد عاشت حٌاتها منذ الصؽر فً أسرة صؽٌرة و نشؤت فً هذا البٌت الذي 

كان ٌقوم فٌه أبوها بدعوة أصدقابه للسهر و لقضاء اإلجازات األسبوعٌة و 

شرب الخمور والرقص حتى الصباح وفعل ؼٌر ذلك من األمور التً ٌمنعها 

. الحٌاء عن ذكرها

و كانت وهً صؽٌرة تسؤل أمها وأباها عن هذا الذي ٌحدث فً هذه 

السهرات فكانت اإلجابة أنها الحرٌة فهذه أمور عادٌة ومن الطبٌعً أن ٌحدث 

 هذا االختبلط بٌن الرجال و النساء، 

وعندما كبرت و بدأت تشعر بؤنوثتها بدأ الشباب فً التقرب منها، و لكن 

كانت تحكً ألمها و أبٌها ما ٌحدث فؤخبروها بؤن هذا أمر طبٌعً و هذه حرٌة 

. شخصٌة لك فاختاري ما ترؼبٌن فٌه

ومرت سنتان على انتهاء دراستها، ثم تلقت دعوة من صدٌقة لها لزٌارة 

دولة اإلمارات و تحدٌداً مدٌنة دبً، وكانت هذه الدعوة من هذه الصدٌقة التً 

كانت تدرس معها و لكنها جاءت منذ سنتٌن للعمل فً إحدى الشركات فً دبً، 

وكان الؽرض من الزٌارة حضور فعالٌات مهرجان دبً للتسوق الذي ٌقام على 

. أرض مدٌنة دبً كل عام

 فحضرت  إلى دبً و كانت صدٌقتها فً استقبالها فً المطار ولكن لم 

تصدق نفسها عندما رأت صدٌقتها، فلقد الحظت علٌها تؽٌراً كبٌراً و لم تتمكن 

لقد رأٌت ثٌاباً طوٌلة وؼطاء للرأس و حجاباً : من التعرؾ علٌها بسهولة، فتقول
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ما الذي حدث لك : و تحشماً، حتى أدوات الزٌنة لم تكثر من استعمالها، فقلت لها

و جعلك بهذه الحالة؟ 

فؤخبرتها بؤنها أسلمت ودخلت الدٌن اإلسبلمً بإرادتها لما وجدته فً هذا 

الدٌن من مشاعر لم تشعر بها من قبل، و لما شاهدته بعٌنها و سمعته بؤذنها من 

حرص هذا الدٌن على المرأة المسلمة والمحافظة علٌها و اهتمام الدٌن 

اإلسبلمً ببٌان حقوق المرأة فً اإلسبلم ووضع الضوابط البلزمة لهذه 

. الحقوق

وتقول األخت رحمة سؤلت صدٌقتً ما هذه المبلبس التً ترتدٌها و هذا 

؟ الؽطاء الذي فوق رأسك

 اإلسبلمً الذي ٌمٌز المرأة المسلمة عن يإنه الز:  فقالت لً صدٌقتً

ؼٌرها، فالحجاب فرض على المرأة المسلمة و تؽطٌة جسمها ما عدا الوجه 

وهذا النوع من الثٌاب ٌحمً المرأة المسلمة من نظرات . والكفٌن فرض علٌها

الرجال الذٌن ال ٌعرفون حق هللا و لٌس عندهم خشٌة من هللا و كل همهم هو 

 . ارتكاب المعاصً و الفواحش و ٌعتقدون أن هللا ؼافل عما ٌفعلون

و فً اللٌلة الثانٌة من وصولها  إلى دبً أخذتها صدٌقتها  إلى خٌمة 

و خاصة بالمسلمات " دابرة الشإون اإلسبلمٌة بدبً"كبٌرة وقالت لها إنها خٌمة 

وجدت نفسً أشعر : وبعد لحظات من دخولها للخٌمة تقول رحمة. الجدد

باإلحراج بسبب ثٌابً القصٌرة و رأسً المكشوفة وشعرت بؤننً ؼرٌبة فً 

. هذا الجمع

و بعد مرور وقت قصٌر لها فً الخٌمة حضرت السٌدة ربٌسة قسم 

المسلمات الجدد ورحبت بها وقدمت لها واجب الضٌافة وبدأت تشعر باألمن 

واألمان و بدأت تتكلم معها عن اإلسبلم وممٌزاته ووجهت لها رحمة بعض 

األسبلة عن حقوق المرأة و واجباتها و حق المرأة كزوجة و أم وأخت وسمعت 

 .منها بعض آٌات القرآن الكرٌم

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 90 

شعرت و أنا أسمع القرآن الكرٌم أن هناك شٌباً ؼٌر عادي :  تقول رحمة

وقلت لها . حدث لً، فلقد شعرت بدقات قلبً تزٌد و جسدي ٌنقبض و ٌرتعش

أكملً قراءة القرآن الكرٌم فكانت ساعة الخٌر لً والرحمة التً أنزلها هللا على 

 .قلبً فً هذه اللٌلة

 وقلت لصدٌقتً أرٌد أن أدخل فً هذا الدٌن اإلسبلمً، فقالت الحمد هلل 

و تجمع حولً كل من فً الخٌمة و قالوا هللا . الذي هداك  إلى الصراط المستقٌم

و طلبت منً صدٌقتً أن نإجل إشهار اإلسبلم  إلى اللٌلة القادمة حتى . أكبر

و فً اللٌلة . وحدث ما طلبته صدٌقتً. نذهب  إلى المنزل و نؽتسل و نتطهر

هذا  (رحمة)اختارت األخت األلمانٌة و.الثانٌة كان إشهار إسبلمً و أمام الجمٌع

االسم الجدٌد لها بنفسها، ألنها على ٌقٌن بؤن رحمة هللا بها كبٌرة و عظٌمة 

حٌث هداها لدٌن اإلسبلم بعد الضبلل الذي كانت تعٌش فٌه قبل دخولها 

 . اإلسبلم

: وتعقٌبا على اختٌار االخت السم رحمة فهذه نبذة عن الرحمة فً االسبلم

ما هً الرحمة؟ *

والمسلم رحٌم القلب، ٌؽٌث الملهوؾ، . الرحمة هً الرقة والعطؾ

وٌصنع المعروؾ، وٌعاون المحتاجٌن، وٌعطؾ على الفقراء والمحرومٌن، 

. وٌمسح دموع الٌتامى؛ فٌحسن إلٌهم، وٌدخل السرور علٌهم

: رحمة هللا

وٌقول . [54: األنعام]   چڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  چ  :ٌقول هللا تعالى

[. 64: ٌوسؾ]   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :هللا تعالى

وٌقول النبً . (بسم هللا الرحمن الرحٌم): ونحن دابًما نردد فً أول أعمالنا

 :(إن رحمتً سبقت ؼضبً: لما خلق هللا الخلق كتب عنده فوق عرشه) 

چ  :واسعة، وال ٌعلم مداها إال هو، فهو القابل- سبحانه-فرحمة هللا.[متفق علٌه]

ٱ  ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  
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جعل هللا الرحمة ): وٌقول النبً . [156: األعراؾ]  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

جزٍء، فؤمسك تسعة وتسعٌن، وأنزل فً األرض جزًءا واحًدا،فمن ذلك مابة 

الجزء تتراحم الخبلبق؛حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشٌة أن 

[. متفق علٌه](تصٌبه

: رحمة النبً 

، وقد وصفه هللا فً القرآن الرحمة والشفقة من أبرز أخبلق النبً 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  چ  :الكرٌم بذلك، فقال تعالى

وقال تع إلى عن . [128: التوبة]  چڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

[. 107: األنبٌاء]  چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ : النبً 

فبما رحمة من هللا لنت لهم ولو كنت فًظا ؼلٌظ القلب }: وقال تعالى

[. 159: آل عمران] {النفضوا من حولك

ما : ، فتقولعن رحمة النبً - رضً هللا عنها-وتحكً السٌدة عابشة *

 [.أحمد ]( بٌده خادًما له قط وال امرأةضرب رسول هللا 

 ٌَقبُِّل ابنه إبراهٌم عند وفاته وعٌناه تذرفان بالدموع؛ وكان النبً 

: فٌقول النبً  !؟وأنت ٌا رسول هللا: وٌقول فٌتعجب عبدالرحمن بن عوؾ

ٌابن عوؾ، إنها رحمة، إن العٌن تدمع، والقلب ٌحزن، وال نقول إال ما )

[. البخاري ](ٌرضً ربنا، وإنا بفراقك ٌا إبراهٌم لمحزونون

 ٌدخل فً الصبلة، وهو ٌنوي إطالتها، فإذا سمع طفبلً ٌبكً وكان 

إنً ألدخل فً ): قال . سرعان ما ٌخففها إشفاًقا ورحمة على الطفل وأمه

ز لما أعلم من شدة َوْجِد  الصبلة، فؤرٌد إطالتها، فؤسمع بكاء الصبً؛ فؤتجوَّ

[. متفق علٌه ](أمه من بكابه (حزن)

رضً -الحسن بن علً  ، فوجده ٌَقبُِّل حفٌدهدخل رجل على رسول هللا 

وهللا ٌا رسول هللا إن لً عشرة من األبناء ما : ، فتعجب الرجل، وقال-هللا عنهما
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لُت أحًدا منهم أبًدا، فقال له رسول هللا  متفق ] (من ال ٌْرحم ال ٌْرحم): قبَّ

 .[علٌه
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 :رحمة المإمنٌن

 بهذا الخلق إذا كانت صفة الرحمة للمولى جل جبلله وقد تلى النبً و

الرفٌع فإن القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة قد حثا أهل اإلٌمان بالتحلً بهذا الخلق 

:  العالً

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   چ :قال تعالى:فهً فطرة

.  چگ  گ  گ  ڳڳ   

ٱ  ٻ  چ  :قال تعالى- وهً من صفات المإمنٌن 

.  چٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   

چ  :قال تعالى - وهً وصٌة القرآن الكرٌم ووصٌة النبً األمٌن 

.  چۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ى  

الراحمون ٌرحمهم ): عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا -

الرحمن ارحموا من فً األرض ٌرحمكم من فً السماء الرحم شجنة من 

رواه الترمذي وقال  (الرحمن فمن وصلها وصله هللا ومن قطعها قطعه هللا

.  حدٌث حسن صحٌح

ال تنـزع الرحمة إال من ):  ٌقولعن أبً هرٌرة قال سمعت أبا القاسم -

 رواه الترمذي وقال حدٌث حسن (شقً

 (ارحم من فً األرض، ٌرَحْمك من فً السماء): قال الرسول 

مثل المإمنٌن فً توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ ): ، وقال [الطبرانً والحاكم]

 (مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سابر الجسد بالسهر والحمى

. [مسلم]

والمسلم رحٌم فً كل أموره؛ٌعاون أخاه فٌما عجز عنه؛ فٌؤخذ بٌد 

األعمى فً الطرقات لٌجنِّبه الخطر، وٌرحم الخادم؛ بؤن ٌحسن إلٌه، وٌعامله 

  .معاملة كرٌمة، وٌرحم والدٌه، بطاعتهما وبرهما واإلحسان إلٌهما
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 أن امرأة دخلت النار من أجل قسوتها وؼلظتها مع قطة، وأخبرنا النبً 

ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدْعها  (قطة)دخلت امرأة النار فً هرة ): فٌقول 

فهذه [. متفق علٌه ]((دوابها كالفبران والحشرات)تؤكل من خشاش األرض 

المرأة قد اْنُتِزَعت الرحمة من قلبها، فصارت شقٌة بتعذٌبها للقطة المسكٌنة التً 

. ال حول لها وال قوة

المسلم أبعد ما ٌكون عن القسوة، ولٌس من أخبلقه أن ٌرى الجوعى وال و

ٌطعمهم مع قدرته، أو ٌرى الملهوؾ وال ٌؽٌثه وهو قادر، أو ٌرى الٌتٌم وال 

ٌعطؾ علٌه، وال ٌدخل السرور على نفسه؛ ألنه ٌعلم أن من ٌتصؾ بذلك شقً 

 .ومحروم
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روزلٌن روشبروك البرٌطانٌة 

" رقٌة وارث مقصود"

ان الزواج فً اإلسبلم ٌستمر ألنه ٌرتب بٌن الناس، وال ٌعتمد على "

 فً المابة بزواجك، 100قد ال تكون سعٌداً . التوقعات الرومانسٌة فً استمراره

ولكن من واجبك ان تجعل هذا الزواج ٌستمر، بٌنما فً المجتمع الؽربً خبلؾ 

. "صؽٌر ٌعصؾ به

ٌَّة مقصود ربٌسة قسم الدراسات  او روزلٌن روشبروكاالخت  رق

 .البرٌطانٌة (هل)اإلسبلمٌة فً مدرسة ثانوٌة للبنٌن فً مدٌنة 

ٌَّة فً مدٌنة  لٌن ابجنوب إنجلترا،وكان اسمها روز (ِكْنت) نشؤت رق

قبل زواجها من  (هل)روشبروك،ووالدها كان رجل أعمال،ودرست فً جامعة 

 عاًما، 23الشاعر جورج كٌندرٌك، وأنجبت منه طفلٌن، ثم تطلَّقا بعد زواٍج دام 

. ثم أصبحت مسلمة وتزوجت من وارث الباكستانً المسلم

 قصة إسبلمها 

ٌَّة أن والدٌها لم ٌكونا متدٌنٌن، ولكنهما أرسبلها  إلى مدرسة  تحكً رق

كنسٌة من مدارس األحد لٌبعداها عن التصرفات الخاصة بهما؛ وذلك بتعلٌمها 

. القٌم والمبادئ النصرانٌة وحتى تكون ذات صلة وثٌقة بالدٌن النصرانً

لة : وتقول كانت حصة التعلٌم الدٌنً فً المدرسة من الحصص المفضَّ

،وقد حصلت على شهادة جامعٌة فً علم الدٌن من جامعة  . (هل)لديَّ

ولكن . كانت لً عبلقات برٌبة مع األوالد فً المدرسة: "قالت رقٌةو

عندما دخلت الجامعة اصبحت متهورة قلٌبلً أشرب الخمر وأدخن وأذهب  إلى 

 . ولً اصدقاء من الرجال ولً عشاق منهم. الحفبلت الراقصة
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وعندما تخرجت تزوجت جورج الذي كان زمٌلً فً الدراسة وظللنا 

.  عاماً، ورؼم اننا كنا نعٌش معاً فلم ٌكن زواجنا سعٌداً 23متزوجٌن لمدة 

 .نفصالننا لن نسعد بعضنا بعضاً، فقررنا االأدركنا أوأخٌراً 

ؼطً سداد قٌمة رهن العقار الشهري اضطررت  إلى تؤجٌر أ ولكً 

وكنت دابماً . ؼرؾ فً المنزل  إلى الطبلب، ومن بٌنهم بعض الطلبة المسلمٌن

ولكن للمرة األولى اشاهد . عرؾ عن اإلسبلم بحكم تدرٌسً لمادة التعلٌم الدٌنًأ

. الممارسة العملٌة لبلسبلم من الطلبة المسلمٌن الذٌن استؤجروا ؼرفة فً منزلً

فؤعجبت بهدوبهم واألمان الكامل الذي شعرته معهم فهم ال ٌسرقون وال ٌعملون 

". اي شًء مإذٍ 

بالحدٌث معهم عرفت الكثٌر عن االسبلم، وقٌم األسرة و: "وأضافت رقٌة

والنزاهة والشرؾ وأهمٌة كل ذلك بالنسبة لهم، وٌذكروننً بتصرفاتهم هذه ما 

وكل ما كان لً اتصال باالسبلم .  عاماً 50كان علٌه الناس فً برٌطانٌا قبل 

ن اإلسبلم ٌدعم كل القٌم التً علمها أوأدركت . كثر ادراكاً واعتقاداً بهأكنت 

المسٌح علٌه السبلم ألتباعه وٌعترؾ به رسوالً عظٌماً من هللا تعالى، وببساطة 

. ن المسٌح ابن هللا، بل هو رسول من الرسل كمحمد إال ٌعتقد اإلسبلم 

وفً النهاٌة . صبح مسلمةأذهب  إلى الكنٌسة ٌنتابنً شعور بؤن أوعندما كنت 

وفً ٌوم من . دركت انه ال بد ان ٌكون لً موقؾ فً هذه الحٌاة لتنظٌم حٌاتًأ

فدعوت الطلبة . األٌام رأٌت انه ال ٌمكن حبس شعوري هذا لمدة اطول

عبلن إمامهم اسبلمً بأالمسلمٌن فً منزلً  إلى قاعة الجلوس وأعلنت 

وكان شعوراً ؼرٌباً ولكنه كان شعوراً جمٌبلً وبه أحسست أننً . الشهادتٌن

". عدت  إلى منزلً

من الحرام  إلى الحبلل 

فً الٌوم التالً من اعبلنً : "وتواصل رقٌة حدٌثها عن اسبلمها قابلة

ًّ ان  وفً الحقٌقة . قلع عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزٌرأاالسبلم، كان عل
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ًّ ان  ًّ مراجعة أاللحم ال بد . ؼٌر قابمة تسوقًأكان عل ن ٌكون حبلالً وكان عل

. و زٌوت حٌوانٌةأي شحوم أمركبات بعض المواد الؽذابٌة حتى ال ٌكون فٌها 

ًّ ان  ًّ ان . رتدي الحجاب والزي الطوٌل المحتشمأكما كان عل وكان عل

اتخلص من مبلبسً القدٌمة التً ال تتناسب ودٌنً الجدٌد، فتبرعت بها  إلى 

ولم ٌكن لدّي مانع من لبس رداء ٌؽطً حتى كاحلً . منظمة اوكسفام الخٌرٌة

وكنت دابماً اعتنً . ولكن من الصعب المرأة انجلٌزٌة ان تضحً بشعرها

ولكن مع الحجاب لٌس هناك . بشعري، وذلك بالذهاب  إلى محل تصفٌؾ الشعر

كن مرتاحة مع الحجاب، ولكن بدأت اتؤقلم معه أفً األول لم . جدوى من ذلك

لٌس . فاالسبلم ٌعطً المرأة شعوراً باألمان والحماٌة. ووجدت فً ارتدابه متعة

كالمجتمع الؽربً، فالمسلمون ال ٌضعون المرأة تحت ضؽوط لتظهر مبهرجة 

. فً زٌها ومكٌاجها، وال ٌوجهون انتقادات  إلى مبلبسها طالما كانت محتشمة

ٌّر اسمً بعد اسبلمً ًّ ان اؼ ولكن رؼبة فً التجدٌد اخترت . ولم ٌكن لزاماً عل

هً . ووجدت أمً صعوبة فً نطقه وظلت تنادٌنً بـ روز. اسم رقٌة لجماله

كثر عن أووالدي فً األول اعتبرانً خابنة للمسٌح علٌه السبلم، لكن اآلن فهما 

". اإلسبلم وسعٌدان بإسبلمً

رحلة زواج 

كنت فً رحلة  إلى باكستان بؽرض البحث ضمن مشروع : "وقالت رقٌة

صبح فً ما بعد أكتاب كنت منهمكة فً تؤلٌفه، التقٌت وارث الرجل الذي 

وكنا . فعدت  إلى برٌطانٌا ودعوت هللا ان ٌكلل زواجً هذا بالنجاح. زوجً

وكان زواجنا فً شهر رمضان الذي ٌعنً . نتصل هاتفٌاً عن طرٌق مترجمٌن

عدم األكل والشراب والتدخٌن والجماع طوال ساعات النهار وهو امر صعب 

وتعلمت انه سلوك مشٌن بالنسبة للمسلم الذي ال ٌرحب . بالنسبة لعروسٌن

وعندما كان ٌجًء بعض البلجبٌن . بالناس وٌطعمهم مهما كانت تكلفة اطعامهم

ننً سؤكون سعٌدة أالبوسنٌٌن  إلى هل ابان حرب البوسنة كان وارث ٌفترض 
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وكان ذلك مرهقاً ألن وارث ال ٌساعد فً شإون . باستضافة بعضهم فً منزلنا

ًّ أن اقّر باعجابً باستعداد المسلمٌن . ترتٌب المنزل ألنه مسإولٌتً ولكن عل

". على مساعدة الناس فً اوقات محنتهم

ان الزواج فً اإلسبلم ٌستمر ألنه ٌرتب بٌن الناس، وال : "وأضافت رقٌة

 فً 100قد ال تكون سعٌداً . ٌعتمد على التوقعات الرومانسٌة فً استمراره

المابة بزواجك، ولكن من واجبك ان تجعل هذا الزواج ٌستمر، بٌنما فً 

وفً بعض األوقات اضجر من . المجتمع الؽربً خبلؾ صؽٌر ٌعصؾ به

حٌاتً الجدٌدة وأشعر بؤننً أرٌد ان أخرج  إلى مطعم او حتى  إلى حانة ولكن 

 . استعٌذ باهلل من الشٌطان الرجٌم وأطرد مثل هذه االفكار من رأسً

كونً اصبحت مسلمة احدث تؽٌٌراً جذرٌاً فً حٌاتً ومنحنً كثٌراً من 

ولٌس هناك اي تناقض بٌن كونً . السبلم وأعطى حٌاتً معنى ومحتوى

 عاماً سٌكون عدد البرٌطانٌٌن 20واننً اتوقع بعد . برٌطانٌة وكونً مسلمة

وال ارى اننً باسبلمً رجعت  . المسلمٌن مماثبل لعدد المهاجرٌن فً برٌطانٌا

 ".إلى الوراء، بل أرى اننً نلت كامل حرٌتً
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 هاو االنجلٌزٌةروز ماري 

 "مرٌم "

إذ تكن له كل ما ، أنا افهم أن اإلسبلم ٌعتبر الزوج اقرب صدٌق لزوجته

ألن الزواج فً اإلسبلم عبلقة حمٌمة مبنٌة على شرٌعة هللا ال ، فً نفسها

 ( (....تضاهٌها العبلقات العادٌة األخرى

     1977:تارٌخ اسبلمها

ولكنها مع بلوؼها ، نشؤت فً عابلة نصرانٌة متدٌنة، صحفٌة إنكلٌزٌة

مرحلة الوعً بدأت تفقد قناعاتها الدٌنٌة السابقة وتتطلع  إلى دٌن ٌمنحها 

 .الجواب المقبول

االراب )وهً تعمل اآلن فً صحٌفة ، إسبلمها  أعلنت1977 وفً عام 

. الٌومٌة الكوٌتٌة التً تصدر باإلنكلٌزٌة (تاٌمز

 رد عن : قبل إسبلمها"روزماري" البرٌطانٌة مرٌم هاو، وتقول االخت 

 يالنسبة لصدٌقاتب""م فً دٌن اإلسبلها تجاه دخولها وأقربائهاالفعل لدى والدي

المقربات وزمٌبلتً فً الجامعة فقد قابلن الوضع بصورة عادٌة واحترمن 

أما والدي وأقربابً فقد . رؼبتً، خاصة وأّنهن كانت لدٌهن فكرة عن اإلسبلم

صدرت منهم معارضة شدٌدة، وخاصة من جانب والدتً التً انفعلت وواجهت 

أما والدي وبالرؼم من عدم . الموقؾ بصورة عاطفٌة حادة فرفضت كل شًء

موافقته على ما فعلت إال أنه احترم حرٌتً فً االختٌار، بل لقد وقؾ ضد 

. أقاربً الذٌن عزموا على مقاطعتً وعدم التعامل معً ألنً اعتنقت اإلسبلم

ما اآلن فالحمد هلل أصبحت عبلقتً طٌبة ا": تضٌؾ األخت مرٌم قابلة

معهم، وأتمنى فً زٌارتً القادمة إلنجلترا أن أعرفهم بالدٌن اإلسبلمً على 

كما أرٌد أن أكون لهم . حقٌقته، فهم متؤثرون بالدعاٌة الصهٌونٌة عن اإلسبلم

. قدوة حسنة، ومثاالً للمرأة المسلمة الحقة لعلهم ٌقتنعون بالدٌن وٌدخلون فٌه
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فمن واجبً كمسلمة أن أدعو الناس  إلى اإلسبلم، ولكن المهم أن أفعل ذلك 

 "بطرٌقة مقنعة محببٍة  إلى القلوب

الحجاب شًء أساسً فً الدٌن اإلسبلمً ألن "روز ماري هاو :وتقول

كاللباس . والدٌن اإلسبلمً حدد لنا كل شًء، الدٌن ممارسة عملٌة أٌضاً 

والعبلقة بٌن الرجل والمرأة والحجاب ٌحافظ  على كرامة المرأة وٌحمٌها من 

لذلك . وٌحافظ على كرامة المجتمع وٌكؾ الفتنة بٌن أفراده، نظرات الشهوة 

وأنا أإمن أن السترة لٌست فً الحجاب . فهو ٌحمً  الجنسٌن من االنحراؾ

وان تتحجب النفس عن كل ماهو ، بل ٌجب أن تكون العفة داخلٌة أٌضاً ، فحسب

(  .     (سوء

،  إن اإلسبلم قد كرم المرأة وأعطاها حقوقها كإنسانة"وتواصل حدٌثها

وعلى عكس ما ٌظن الناس من أن المرأة الؽربٌة حصلت على ، وكامرأة

فالمرأة الؽربٌة ال تستطٌع أن تمارس إنسانٌتها الكاملة وحقوقها مثل ... حقوقها

فقد أصبح واجبا على المرأة فً الؽرب أن تعمل خارج بٌتها . المرأة المسلمة

ومن حقها ان ٌقوم الرجل ، أما المرأة المسلمة فلها حق االختٌار. لكسب العٌش

فحٌن جعل هللا سبحانه وتع إلى للرجال . بكسب القوت لها ولبقٌة أفراد األسرة

القوامة على النساء كان المقصود هنا أن على الرجل أن ٌعمل لٌكسب قوته 

 .وقوت عابلته

وهو اإلنجاب ،  فالمرأة فً اإلسبلم لها دور أهم واكبر مجرد الوظٌفة

ومع ذلك فقد أعطى اإلسبلم للمرأة الحق فً العمل إذا رؼبت ، وتربٌة األبناء

(  "      (وإذا اقتضت ظروفها ذلك، هً فً ذلك

إذ تكن له ، أنا افهم أن اإلسبلم ٌعتبر الزوج اقرب صدٌق لزوجته... ))  

ألن الزواج فً اإلسبلم عبلقة حمٌمة مبنٌة على شرٌعة هللا ال ، كل ما فً نفسها

 (  (....تضاهٌها العبلقات العادٌة األخرى
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 سارة األمرٌكٌة

" مسلمة"

رددت عالٌا وقلبً ٌزداد نبضه بسرعة عالٌة ودموعً 

محمدا رسول ... أن... و أشهد... ال إله إال هللا... أن... أشهد))....تنهمر

أنا .. أنا مسلمة.. أنا مسلمة:نظرت  إلى صدٌقتً، وقلت بصوت عال((هللا

لن ٌنادونً سارا بعد .. الٌوم إسمً مسلمة.. الٌوم ولدت من جدٌد..مسلمة جدٌدة

من ..وداعا للقلق والحٌرة.. وداعا سارا القدٌمة..بل سٌنادونً مسلمة.. الٌوم

من الٌوم أنا لست .. الٌوم لن أحتاج  إلى التفكٌر فً حل متاهات التثلٌث

.. "مذنبة

   1999:تارٌخ اسبلمها

السبلم علٌكم "، فتقول مع اإلسبلم العظٌمها قصتتروي االخت سارة 

وهو الدٌن الوحٌد الذي أحسست بشًء ما ..اإلسبلم رابع..أخواتً المسلمات

..  دٌانة درستها ألختار واحدة منها12ٌجذبنً إلٌه إلعتنقه بدال من 

أكتب إلٌكم هذ الرسالة وأنا أبكً حرقة على عشرٌن عاما من الكفر 

ال أخفٌكم أخواتً، أنه قبل إسبلمً كنت أشعر أن الدٌن شًء مهم فً ..باهلل

.. أن نعترؾ بؤهمٌته (األمٌركٌٌن)حٌاتنا، ولكننا ال نرٌد نحن 

بدأت قصتً مع اإلسبلم عندما قابلت فتاة مسلمة من السعودٌة، لم .. نعم

طلبت منً مساعدتها فً اللؽة اإلنجلٌزٌة، وقد ..ن عامايٌزد عمرها عن العشر

.. كانت تتحدثها بطبلقة

فً األشهر األولى من تدرٌسً لها لم أظهر أي إهتمام بدٌنها رؼم حبً 

الذي  (الترابط األسري)وأول ما لفت نظري هو .الشدٌد لعادات المسلمٌن

! ُحـرمت منه منذ كان عمري ٌوما واحدا
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 أشهر، ولكن كنت أساعدها فً بعض 5إنقطعت عنها لمدة تزٌد عن الـ 

ولكن طٌلة مدة انقطاعً عنها كنت أفكر تفكٌرا عمٌقا . األمور وقت اإلختبارات

...فً تلك الفتاة التً ترتدي جلبابا أسودا ٌؽطً سابر جسمها بل حتى وجهها الجمٌل  

كان لدٌها أختان، وكانتا تهتمان بً وتكرمانً، حتى أنً كنت أخجل 

.. بعض األحٌان منهما

: صدٌقاتً فً الجامعة كّن ٌقلـن لً

 ألٌس كذلك؟؟؟ !جاهبلت كٌؾ وجدت المسلمات؟

كنت ..وكنت أزداد حزنا لعدم فهم صدٌقاتً ما ٌدور حولً وفً داخلً

أشعر أن المسلمٌن لدٌهم شٌبا ٌمٌزهم عن اآلخرٌن،فرؼم دعاٌات اإلعبلم 

المضللة عن المسلمٌن،إال أننا نحن األمرٌكٌات نعجـِب بمظهر المسلمات حتى 

. ولو لم نظهر ذلك

ًّ أجد  فً ٌوٍم ماطر،و كان ٌوم أحد،قلت سؤذهب الٌوم  إلى الكنٌسة عل

 .. الجواب لحقٌقة اإلله!الجواب

دخلت  .. وألنً كنت أرٌد أن أبوح بؤمري  إلى الراهبة وقد كانت صدٌقتً

أٌها الرب أنا فً محنة ال ٌعلمها إال :"إلى ؼرفة فارؼة علق فٌها الصلٌب وقلت

أنت !!(تع إلى هللا عما قلت)!أٌها الرب هل لدٌك إبن؟..أٌها الرب ساعدنً..أنت

!!  دٌنا أتبع؟12أي ال... ترى دموعً وتدرك حٌرتً

أمشً فً عندما أرتدي جلبابا طوٌبل أسوداً .. أحب أن أكون مسلمة

"!! أتزوج من رجل عربً ألعٌش كرٌمة حرة .. الطرقات

أنت تبكٌن على ٌسوع :" بكٌت كثٌرا،حتى أتت صدٌقتً الراهبة لتقول

" وكٌؾ صلبوه؟ 

لم أتمالك نفسً وقد كنت متعبة جدا لدرجة .. ازددت ألما فً هذه اللحظة

وصرخت وأنا أوجه ٌدي  إلى .. سقطت على األرض أنتحب..اإلنهٌار

.. الصلٌب
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هل ما نعتقده فً هذا الصلٌب صحٌح؟؟  (jane)تكلمً ٌا - 

!! أنا حابرة

؟؟ !!من هو اإلله إن كنت ِ تإمنٌن بؤن هللا ثالث ثبلثة

أي دٌن ٌجب .. أخبرٌنً الحقٌقة.. ال أستطٌع تحمل المزٌد من هذا الكذب

:  وقد كانت مذهولة قابلةjaneقاطعتنً .......أن أتبع؟؟ ولمَ 

أنا نفسً سؤلت .. نعم عزٌزتً لك الحق أن تسالً مثل هذه األسبلة" 

ولكن بعد كل هذا :" وأمسكت بٌدي وقالت... "!!نفسً آالؾ المرات هذه األسبلة

.." وأنسى كل هذه األسبلة التً ٌلقٌها الشٌطان فً أنفسنا (bible)أمسك اإلنجٌل

".. كم أنت ماكرة : " نظرت إلٌها وقلت

. تركت المكان، وخرجت هابمة ال أدري أٌن أذهب

أسرعت .. فجؤة رأٌت رجاال ٌبدو علٌهم أنهم مسلمٌن من لباسهم

: وقلت..إلٌهم

أٌن أستطٌع أن :"  عمٌق وقلتاوأخذت أبكً بكاء"أرجوكم أرجوكم " 

" ألتقً بصدٌقات مسلمات؟ 

تعالً معنا نحن سنذهب  إلى :" قالوا لً بصوت ملإه الحنان والدؾء

"... هناك لنصلً 

قولوا لً أٌن هو المركز .. أستطٌع الذهاب بمفردي فقط..ال:" قلت

اإلسبلمً؟  

دخلت  ... ذهبت  إلى هناك وقد كنت ارتدي تنورة قصٌرة فوق الركبة 

شعرت بالخجل من ملبسً .. إلى المكان وشعرت باإلسبلم ٌسري فً أعماقً

.. بعد أن رأٌت المسلمات متحجبات

لم ال أضع أحدها : رأٌت مبلبس الصبلة موضوعة جانبا وقلت فً نفسً

.. فعلت..على ساقً

هل ترؼبٌن أن تعرفً شٌبا عن اإلسبلم؟  .. أهبل بك:"فسؤلتنً إحدى المسلمات
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"! من فضلك .. أحب أن تعرفٌنً على اإلسبلم.. نعم: " فقلت

". ٌسرنً ذلك، ولكن هل قرأت ِ شٌبا عن اإلسبلم؟ : " قالت

 . نعم قرأت الكثٌر: " أجبت بتردد

"... حسنا ٌسرنً لو تزورٌنً فً منزلً ألعلمك شٌبا عن اإلسبلم :"قالت

...". شكرا شكرا: " وقلت... فرحت حتى بكٌت من الفرح

.. وقد كنت وقتها أتحدث العربٌة ولكن بصورة ضعٌفة وجمل ؼٌر مرتبة

 الذهاب  إلى منزل هذه المسلمة قرابة الشهرٌن، ثم جاءنً داوت على 

.. الخبر األلٌم بؤنها تستعد السفر  إلى بلدها، فلذا هً ال تستطٌع اإلستمرار معً

.. ودعتها وأنا أبكً بحرقة

فقد كنت ال أستطٌع الذهاب  إلى المركز اإلسبلمً دابما لكً .. وبالمناسبة

.. من صدٌقاتً أو أهلً ال ألفت نظر أحد

إلهً :" وبكٌت وقلت.. رجعت  إلى المنزل وسجدت كما رأٌت المسلمات

إلهً إنً أحببت اإلسبلم وآمنت به فبل تحرمنً فرصة .. ابعث لً من ٌساعدنً

.. " أن أكون مسلمة ولو لٌوم واحد قبل أن أموت

: ٌقول (boyfriend)ذات ٌوم رن هاتؾ المنزل وفجؤة، وإذا به صدٌقً

".. لدٌنا حفل شواء الٌوم هل تؤتٌن معً؟ " 

".. أتمنى ذلك ولكن ال أستطٌع : " فقلت

منذ ذلك الٌوم لم ألتق به أو حتى أسمع صوته، ألنً سمعت من صدٌقتً 

 . محرم فً اإلسبلمboyfriendالمسلمة السعودٌة أن الـ 

هدٌة )أخرجت حجابا .. بعد أن أؼلقت سماعة الهاتؾ ذهبت  إلى ؼرفتً

.. وارتدٌته كما تفعل هً (من الفتاة السعودٌة

أرجعته فً .. نظرت  إلى وجهً وقلت كم أبدو جمٌلة بهذا الحجاب

.. صندوقه ونمت بعدها نوما عمٌقا
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وذات مرة بعد شهر تقرٌبا بكٌت بعد قراءتً فً بعض الكتب عن الدٌن 

... اإلسبلمً حتى نمت على األرٌكة فً ؼرفة المعٌشة

استٌقظت على رنٌن الهاتؾ الساعة الثامنة مساءاً، وإذا هً صدٌقتً 

السعودٌة 

" سارا هل كنت نابمة؟ : " قالت لً

 وبكٌت فجؤة "كٌؾ حالك أنت؟؟ .. نعم ولكن ال ٌهم: " قللت

" لمك؟؟ ما األمر؟؟ إهل هناك ما ي.. مابك سارا: "  فقالت

إسمعً صدٌقتً أنا تعبت من الحٌرة أشعر أن هناك أمر : " قلت لها

هل من الممكن أن آتً  إلى منزلك اللٌلة؟ .. ؼرٌب ٌسري بداخلً

.. أشعر أن الٌوم هو ٌومً األخٌر

فلذا مرحباً بك فً .. تذكري ٌا سارا أن بٌتً بٌتك وأنا أنت: " قالت لً

.. " أي وقت

شعرت بحرارتً ترتفع،والصداع ٌزداد،وشعوري بالضٌق ٌكاد ٌقضً 

. علً

 ...ولكن اإلختبلؾ هنا هو أنً كل مرة أشعر فٌها بهذا القدر من اإلنهٌار

أشعر أنً أرٌد أن أفعل ..!!لكن هذه المرة هناك شًء مختلؾ... أفكر باإلنتحار

... (التؽٌٌر).....هو..شٌبا أكبر من ذلك

ركبت سٌارتً وكدت أرتطم بسٌارات كثٌرة من شدة اإلكتباب الذي 

..  أشهر كاملة4وشرود الذهن الذي سٌطر علً لمدة .. أعانٌه

السبلم :"ذهبت  إلى منزل صدٌقتً وفتح لً الباب أخوها األكبرقاببل

"  علٌكم سارا 

ولكن بطرٌقة أوحت إلٌه .. رددت السبلم كما علمتنً صدٌقتً المسافرة

... أنً خابفة من شًء ما
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مرحبا مرحبا تفضلً سارا :" صوت صدٌقتً قابلة.. ولكن قطع صمتنا

 ..."

فً داخلً نار لم تهدأ منذ عدة .. دخلت  إلى المنزل وفً داخلً الكثٌر

!!.. بل منذ خرجت  إلى هذا العالم.. بل أشهر.. أسابٌع

جلست معها، وقدمت لً القهوة العربٌة التً هً من أجمل األشٌاء فً 

بل منذ أن دخلت  إلى هذا المنزل ...بعدها.. شربت القهوة.. الضٌافة السعودٌة

.. الدافا أحسست باألمان الذي كنت طٌلة حٌاتً أبحث عنه

: قامت فقالت لً..تحدثت مع صدٌقتً عما ٌدور داخلً وبعد حدٌث طوٌل

" هل أنت مستعدة ألن تكونً مسلمة؟؟؟ " 

"... بل أرٌد ذلك اآلن .. نعم: " قلت

".. تؤنً قبل إتخاذ مثل هذا القرار الكبٌر : " قالت

.. أنا أشعر أن هذا الدٌن هو الدٌن الصحٌح، بل ومتؤكدة من ذلك:"قلت لها

".... أسرعً أختً وقولً لً كٌؾ أصبح مسلمة؟ 

أشهد أن " اآلن باستطاعتك أن تكونً مسلمة، فقط قولً :"قالت صدٌقتً

".. ال إله إال هللا و أشهد أن محمدا رسول هللا 

".. حسنا لقنٌنً إٌاها كلمة كلمة : " قلت لها

..... رددت عالٌا وقلبً ٌزداد نبضه بسرعة عالٌة ودموعً تنهمر

 ((محمدا رسول هللا... أن... و أشهد... ال إله إال هللا... أن... أشهد))

أنا .. أنا مسلمة.. أنا مسلمة:نظرت  إلى صدٌقتً، وقلت بصوت عال

.. مسلمة جدٌدة

.. لن ٌنادونً سارا بعد الٌوم.. الٌوم إسمً مسلمة.. الٌوم ولدت من جدٌد

.. بل سٌنادونً مسلمة

.. وداعا للقلق والحٌرة.. وداعا سارا القدٌمة
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من الٌوم أنا .. من الٌوم لن أحتاج  إلى التفكٌر فً حل متاهات التثلٌث

.. لست مذنبة

! أنا مسـلـمـة

لم أستطع النوم لٌس ألنً .. و أنا مرتاحة.. بعد ذلك رجعت  إلى المنزل

... بل ألنً فرحة.. قلقة أو محتارة

وفرشت سجادة الصبلة وصلٌت .. وضعت البوصلة ألعرؾ إتجاه القبلة

.. أول صبلة فً اإلسبلم صبلة العشاء ألن وقتها لم ٌخرج بعد

 دقٌقة وأنا أبكً فرحا، ودعوت هللا أن 30سجدت لمدة ... فً آخر سجدة

. ٌساعدنً وٌثبتنً على طرٌق الحق

(.... 1999-7-16)...كان هذا الٌوم ٌوم تارٌخ والدتً

.... وإسمً مسلمة و بطاقاتً الشخصٌة استبدلت بصورتً وأنا متحجبة

بعد ... وأكون مإمنة.. مررت بؤٌام صعبة كثٌرة وقد حان الوقت ألرتاح

. عشرٌن عاما من الضٌاع والتٌه

وقد فرحت أشد الفرح  .. اتصلت بصدٌقتً المسافرة وأبلؽتها نبؤ إسبلمً

.. ولكن لم تنته القصة

ولكنً تمالكت نفسً وكان ذلك .. فقد أتت صعوبة إخبار أهلً بالخبر

. وارتدٌت حجابً ودخل أبً وأمً وأخً الوحٌد..وقت أعٌاد المٌبلد

. صرخ أخً!! ماهذا؟.. سارا- 

إسمً .. أنا مسلمة الٌوم.. هذا هو الحجاب: قلت له والدموع تمبل عٌنً

. مسلمة ولٌس سارا

؟؟ كٌؾ !عزٌزتً هل جننت: دهشت أمً وشحب لون وجهها فقالت

! ترضٌن اإلسبلم دٌنا؟

 اإلسبلم دٌنً، ومحمد نبًٌ، وهللا ربً، والقرآن كتابً، : قلت لها
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و أنت أخً الحبٌب  (John)وأنت ال زلت أمً ماري  وأنت أٌضا أبً 

أصبحت ..ال شًء جدٌد سوى أنً تؽٌرت.. أنتم عابلتً.. (Mark)المدلل

أشعر أنً .. أشعر أنً إنسانة.. مسلمة، وأنا اآلن أكثر سعادة واستقراراً 

قالت ..واحتضنت أمً وأبً بقوة، وقد ظهرت علٌهم عبلمات التؤثر..حرة

!!! الحجاب؟؟؟تقصدال تقلقً حبٌبتً،ولكن ماذا عن هذا الذي ترتدٌنه :أمً

  !!ال ال أستطٌع. و أحبه والأستطٌع خلعه.. أمً هذا هو لباسً:قلت لها

 ولكن ماذا سٌقول الناس؟؟: قالت أمً

.. أمً هذا ال ٌهم: قلت...أوه لن نرى شعر سارا الذهبً الرابعن  سٌقولو

. المهم هو أنً مسلمة

بعد أن ذهبوا كتبت رسالة مرفقة بثبلث .. اجتزت اإلمتحان وحمدت هللا

... أمً، أبً، أخً:كتبت فٌها...وردات بٌضاء

أرجوكم اقبلونً .. وال زلت أمرٌكٌة.أنا أحبكم وال زلت ابنة العابلة

... أعجبت بالهداٌا الرابعة التً احضرتموها لً.. وبالمناسبة..كمسلمة

وهو أنً لن أستطٌع اإلحتفال معكم .. ولكن أرٌد أن أخبركم بشًء ما

سؤتقبل الهداٌا التً ... أعرؾ أن هذا ٌبدوا محزنا ولكن..السنة القادمة

أبً تذكــر أنً ال زلت ..أمً تذكري أنً ال زلت أحبك..ها لًنستحضرو

أخً تذكر أنً ال زلت أحبــك ..أحبــك

 ...قصة والدتً من جدٌد.. هذه هً قصتً/مسلمة: المحبة

 

 

 

 

 

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 109 

ساّرة جوزٌؾ البرٌطانٌة 

 

: 1988:تارٌخ اسبلمها      

  سمٌة"و" حسن"متزوجة ولها ولد وبنت" 

  الدراسات اإلسبلمٌة"َتْدُرس فً الكلٌة الملكٌة بإنجلترا قسم" 

  (اعتناق البرٌطانٌٌن اإلسبلم) تعد لدراسة الدكتوراه فً موضوع 

 وذلك فً الجامعة الملكٌة بلندن

  تعمل محرًرا بجرٌدة المجلس اإلسبلمً ببرٌطانٌا والذي ٌمثل منظمة

كبٌرة تضم مابة عضو من المنظمات والجماعات التً تسعى للضؽط 

على الحكومة واإلعبلم وذلك بهدؾ تعزٌز وجود اإلسبلم وخدمة 

 المسلمٌن هناك

  أكبر مجلة إسبلمٌة فً برٌطانٌا (االتجاهات)محرر سابق فً مجلة 

  البً سً للخدمات " تكتب فً العدٌد من وسابل اإلعبلم المختلفة كـ

، باإلضافة  إلى إلقاء "الحمد هلل"و " وقفة لؤلفكار" "العالمٌة

محاضرات فً الؽرب عن اإلسبلم فً مجاالت العقٌدة، والمرأة 

 والمسبولٌات االجتماعٌة

  وهً مجلة نسوٌة إسبلمٌة باللؽة االنجلٌزٌة (أمل)أصدرت مجلة .

وهل كان اختٌارا حرا وكٌؾ حدث ذلك؟ ولدى سإالها عن سبب اسبلمها 

نعم، لقد كان اختٌاري الشخصً الحر كنت صؽٌرة جًدا، وكنت مختلفة 

قلٌبل عن مثٌبلتً من المراهقات، وقد كنت داًبما اإمن باهلل، وكان اإلٌمان جزًءا 
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كبٌرا فً حٌاتً دابًما، وكنت كذلك مإمنة بخٌرٌة المجتمع، راؼبة فً العدالة 

وٌمكن أن تقول أننً كنت نصرانٌة عن إٌمان وكنت . والمساواة، والجودة

األقل حاولت أن أكون، وعندما بلؽت الرابعة عشر  أمارسها عن حق، أو على

اعتنق أخً اإلسبلم لكً ٌتزوج، وهذا جعلنً ؼٌر سعٌدة، وكنت مقتنعة أنه 

فعل شٌبا مخالفا لشرع هللا، كؤنه باع نفسه فً ؼٌر مرضاة هللا، حتى هذا الوقت 

كنت ال أعرؾ شًٌبا عن اإلسبلم سوى ان المرأة عبارة عن خٌمة سوداء، وأن 

. (الكعبة)لها عبلقة باإلرهابٌٌن، وأن هناك شًٌبا ما ٌفعلونه مع علبة سوداء 

لم أكن .وأخًٌرا أخبرتنً أمً أن عٌسى علٌه السبلم قد ولد من امرأة عذراء

أستطٌع أن أفهم كٌؾ حدث هذا بالنسبة لسٌدنا عٌسى علٌه السبلم، ولكن فً ٌوم 

ما عندما كنت فً المكتبة طلبت نسخة من القرآن، وذهبت  إلى فهرس القرآن، 

ووجدت اآلٌة التً تتحدث عن عذرٌة السٌدة مرٌم ووالدتها لسٌدنا عٌسى علٌه 

. السبلم، كنت سعٌدة بعض الشًء وبعد ذلك تركت األمر

 وعندما بلؽت السادسة عشر من عمري تركت مدرستً النصرانٌة 

وذهبت  إلى الجامعة وهناك بدأت فً دراسة تارٌخ الكنٌسة وهناك وجدت 

 . أشٌاء محددة حالت بٌنً وبٌن النصرانٌة

 :أشٌاء كانت وراء ذلك وهًعدة

  ،اعتقادهم أن البابا معصوم ؼٌر خطاء 

 و أربعة فقط منها كانت مقبولةوجود اربعٌن انجٌبل . 

  أخًٌرا وجدت فً العقٌدة وجدت صعوبة فً تقبل وجود بشر

 . بٌن االنسان وخالقهٌتدخلون

  خطٌبة آدم وحواء التً لم ٌؽفرها هللاوراثة . 

   الخطٌبة األصلٌةو. للصلب والقٌامةفكرة 

باختصار، فإن من .  ألوضح كٌؾ أن اإلسبلم مختلؾ تماًمااقول هذا

عجابب هللا تنزٌل القرأن عن طرٌق الوحً على الرسول علٌه الصبلة والسبلم، 
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وكٌؾ أن القرآن ظل محفوظا، وفهَم أن عٌسى علٌه السبلم ولد من امرأة 

. عذراء لٌس ألنه ابن هللا ولكن ألنها قدرة هللا فإن هللا ٌقول للشًء كن فٌكون

إن قصة اعتناقً اإلسبلم هً أكثر تعقًٌدا من ذلك ولكن فً األصل هذه 

هً أهم األشٌاء التً جعلتنً اعتنق اإلسبلم والشًء االخٌر الذي جعلنً اعتقد 

أن اإلسبلم دٌن الحق هو رإٌة فتاة فً العشرٌن تصلً وعندما سجدت رأٌت 

وفً هذا الٌوم عرفت أن . أن السجدة هً قمة االستسبلم هلل سبحانه وتعالى

 . اإلسبلم هو الحق

ن جمٌع النساء األوروبٌات البلبً ٌعتنقن أأن الفكرة القابلة ب تقول سارةو

اإلسبلم ٌنزعن  إلى نمط انعزالً فً الحٌاة بعٌدا عن افراطات النسوٌة الؽربٌة 

 . هً فكرة لٌست صحٌحة

  من النصرانٌة فكرة ساّرة جوزٌؾمن األمور التً نفَّرت األخت :تعقٌب

: وهذه بعض التساإالت عن الموضوع...الخ...الصلب والفداء والخطٌبة

 :لءن العقل عندما ٌنظر إلً فكرة الصلب والفداء ال بد ان ٌتساإ

 من هأكلعلى خطٌبة آدم،تعالج ألٌس من االستهزاء بالعقول أن  _ 1

ٌب اإلله على ذ بخطٌبة وجرٌمة أبشع، وهً تع المحرمةالشجرة

قتل؟ يالصلٌب لٌذوق اآلآلم ثم 

ألٌس من السفه الفكري أن نقول ان هللا سبحانه وتع إلى لم ٌرض ان  _ 2

! ء؟يٌنتقم من المجرمٌن وانتقم من ابنه البر

ما الحكمة التً من اجلها ٌظل ابن آدم متحمبلً لخطٌبة أبٌه حتى ٌؤتً  _ 3

اآلله ٌسوع فً آخر الزمان لٌكون قرباناً وبٌن عٌسى وآدم علٌهما 

السبلم أنبٌاء ورسل ال حصر لهم؟ 

! هل من العدالة اإللهٌة أن ٌحاسب اإلنسان على فعل ؼٌره؟ _ 4
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 هللا سبحانه ه ٌنزه عنٌجب ان إن القول بتورٌث الخطٌبة ظلم  _ 5

ن قانون العدل ان ال تقع مسبولٌة الفعل إال على من أقدم ألوتعالى، 

 ((كل نفس بما كسبت رهٌنة))علٌه وال شؤن لآلخرٌن به، 

أخطؤ عبده فً حقه، فبقً بعده مدة ؼاضباً، ساكتاً بشخص ما رأٌكم  _ 6

عمد إلً قتله بذنب العبد الذي كان  على معاقبته،حتى ولد لنفسه ولداً،

!! أذنب له؟

تطهروا من أخطابكم : ألٌس االعدل أن ٌقول هذا اإلله للمذنبٌن _ 7

وتوبوا إلً أقبلكم؟فبل ٌكون هناك قتل وال صلب،وال لؾ وال 

!!! دوران

فهو إما أن _ علٌه السبلم _ إذا كان هذا الصلب بسبب ذنب اقترفه آدم -8

ٌتوب هللا سبحانه وتع إلى علٌه وٌعفو عنه، أو أن ٌعاقبه، وال ثالث 

لهما، وذلك مقتضى عدل هللا، أما أنه ٌصلب ابنه الوحٌد بزعم العدل، 

!! له من عنده مسحة عقلبأوالرحمة، فهذا ال ٌق

هل المسٌح كان مستحقاً للصلب حتى الموت أم ال؟ :ونحن نسؤل

فإن كان مستحقاً من أجل ذنب جناه فبل ٌكون نابباً عن آدم وذرٌته وإنما 

وإن لم ٌكن مستحقاً .ٌكون صلبه جزاء ما فعله،فبل معنى لتكفٌر الخطٌبة عندبذ

  .للموت فإن موته ٌكون ظلماً ٌتنزه هللا سبحانه وتع إلى عنهما

: ثـم نقول

ٌلزم من ٌقبل هذه العقٌدة أن ٌقبل ما ٌرفضه كل عقـل من أن خالق  _ 1

الكون جل جبلله ٌمكن أن ٌحل فً رحم امرأة فً هذه االرض التً 

 سابر ملكه أقل من نسبة الذرة إلٌها ثم ٌخرج من فرجها ينسبتها إل

وهذا األمر ٌتنافى . فً صورة طفل ملطخ باالقذار المصاحبة للوالدة

مع الهوته وال ٌمكن إلنسان مإمن بكمال هللا المطلق ٌقبل هذه 

. الفكرة
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ٌلزم من عقٌدة الفداء والصلب ان ٌكون خالق الكون عاجز عن اتمام  _ 2

ألن صفتا العدل  (تع إلى هللا)مراده بالجمع بٌن عدله ورحمته 

والرحمة ال وجود لهما فً صلب المسٌح، ذلك ألن هللا عذب المسٌح 

من حٌث هو بشر وهو ال ٌستحق العذاب ألنه لم ٌذنب قط، فٌكون 

تعذٌبه بالصلب ال ٌصدر من عادل وال من رحٌم من باب أولى، 

وهل ٌعقل أن هللا العادل والرحٌم، ٌخلق ناسوتاً وٌوقعه فً ورطة 

الوقوع فً انتفاء إحدى هاتٌن الصفتٌن، فٌحاول الجمع بٌنهما 

فٌفقدهما معاً؟ 

إن :ما رأٌنا أحداً من العقبلء وال من علماء الشرابع والقوانٌن ٌقول _ 3

عفو اإلنسان عمن اذنب إلٌه،أو عفو السٌد عن عبده الذي ٌعصٌه 

ٌنافــً العدل والكمال،بل ٌعدون العفو من أعظم الفضابل، ونرى 

المإمنٌن باهلل من االمم المختلفة ٌصفونه بالعفو الؽفور، وٌقولون إنه 

أهل للمؽفرة، فدعوى النصارى إن العفو والمؽفرة مما ٌنافً العدل 

. مقبولة عند أحد من العقبلء والحكماءمردوة ؼٌر 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ 

ھ  ے  ےۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ڭ   ۇ  ۇ  

لى فً اوٌقول هللا سبحانه وتع چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

  چی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب   يب   چ : سورة البقرة

ان عقٌدة الصلب والفداء هذه باطلة ألنها تتنافى مع القول باأللوهٌة  _ 4

حٌث تستلزم وقوع االهانة والعذاب لبلله، واالله ال ٌجوز ان ٌعذب 

والمسٌح عند . أو تلحقه اإلهانات كما ال ٌجوز علٌه الموت

إله حق من إله حق من جوهر )): النصارى إله مطلق، حٌث إنه

وحٌث أن موت االله محــال لذا فإن عقٌدة _ كما ٌقولون _ ( (ابٌه

ولو كان ناسوت المسٌح هو . الصلب محالة لما فٌها من تناقض
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جزء من هللا لكان ما وقع علٌه من العذاب واالهانة والقتل قد وقع 

. وهذا مستحٌل. على هللا

ولو كان ناسوت المسٌح هو جزء من آدم الذي هو أصل البشر لكان 

وهذا . ما وقع علٌه من عذاب واهانة وقتل هو على الناسوت فقط

ٌبطل فكرة الفداء والتكفٌر التً تقضى ان هللا نزل وتجسد لٌصلب 

. وانه لٌس سوى هللا قادراً على حمل خطاٌا البشر على الصلٌب

ألن هللا ال ..وفً هذا بطبلن لبلهوت المسٌح وزلزلة لفكرة الفداء

. ٌموت

هناك العدٌد من الطوابؾ النصرانٌة تعتقد بؤن من ٌإمن بهذه العقٌدة  _ 5

سٌنال ؼفران شامل للخطاٌا البلحقة والسابقة وبهذا تكون عقٌدة 

الصلب والفداء هً امتداد للخطٌبة ولٌس ؼفران لها، فٌكون 

الشرٌرالذي ٌعتدى على أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم وٌفسد فً 

إذا مات وهو : االرض وٌهلك الحرث والنسل وٌزنً وٌشرب الخمر

مإمن بموت المسٌح على الصلٌب سٌنال الؽفران وٌكون من أهل 

ملكوت هللا فؤٌن العدل االلهً؟ 

 ((وان لٌس لبلنسان إال ما سعى)): وصدق هللا العظٌم إذا ٌقول

ان مإاخذة بريء بجرٌرة مذنب لٌس مخالفاً للشرٌعة فحسب، بل 

هو ٌتعارض مع الفكرة االساسٌة للعدالة االنسانٌة قال هللا سبحانه 

قال معاذ هللا أن نؤخذ إال من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا )): وتعالى

( (لظالمون

فؤي عدل هذا الذي ٌتحقق بعقاب برىء لم تقترؾ ٌداه ما ٌوجب له 

وما ذنب االبناء فً إثم ارتكبه أبوهم؟ . العقاب

 "انه لو صح وكان هناك فداء لكان من االعدل واألحكم صلب _ 6

أو ٌطالب آدم .  ربٌس الشٌاطٌن الذي أؼوى آدم وحواء"بعلزبول
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بتقدٌم نفسه قرباناً على الصلٌب تكفٌراً عن خطٌته بعد ارتكابه 

. للمعصٌة

ٌعتقد االرثوذكس أن روح المسٌح استطاعت ان تذهب إلً جهنم  _ 7

! بقوة الهوت الكلمة لكً لتخرج االنبٌاء من لجج الجحٌم

نعم أٌها القارىء الكرٌم ان االرثوذكس ٌعتقدون ان ابراهٌم خلٌل الرحمن 

وموسى كلٌم هللا و نوح علٌهم السبلم وؼٌرهم من االنبٌاء كانوا فً لجج الجحٌم 

!! حتى خلصهم المسٌح

وهل ٌعقل أن ٌكون أنبٌاء هللا وهو صفوة خلقه والذٌن أتوا قبل المسٌح 

لهداٌة البشرٌة والدعوة إلً هللا كانوا فً لجج الجحٌم وبسبب الخطٌبة 

الموروثة؟وإذا كان كذلك فلم نجى هللا نوحاً ومن معه من الؽرق؟ ولم نجى هللا 

إبراهٌم بعد إلقابه فً النار؟ ولم فلق هللا البحر لموسى وأنجاه من فرعون 

وكٌده؟ 

: تناقض النصارى فً جمعهم بٌن عقٌدة صلب المسٌح وألوهٌته

اذا تؤملنا فً قانون االٌمان الذي ٌإمن به النصارى سنعرؾ ان عقٌدة 

الصلب والفداء تتناقض مع هذا القانون، ألن القانون ٌنص على ان المسٌح إله 

فبناء على نص .نزل وتجسد من روح القدس، وتؤنس وصلب... حق من إله حق

هذا القانون ٌكون اإلله الحق المساو لؤلب صلب وقتل أي ان البلهوت هو الذي 

صلب وقتل، وهذا هو مقتضى نص القانون وهذا ٌبطل العقٌدة من اساسها ألن 

 ((أن من علق على خشبة ملعون)): ثم انه قد جاء فً كتابكم المقدس.هللا ال ٌموت

سفر التثنٌة 

وهو فً نفس الوقت االقنوم الثانً _ فبناء علٌه فقد أصبح ابن هللا ملعون 

فكٌؾ ٌعبد _ من الثالوث وأن الثبلثة واحد كما تعتقدون فٌكون الجمٌع ملعونٌن 

. واللعنة نقــص وهللا منزه عن النقــص_ من أصابته اللعنة 

هل ٌنقسم هللا على ذاته؟  _ 8
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قال المسٌح للفرٌسٌٌن حٌن زعموا أنه ٌخرج الشٌاطٌن بواسطة 

 ((إن كان الشٌطان ٌخرج الشٌطان فقد انقسم على ذاته))ربٌسهم  (بعلزبول)

 [ 26: 12 ]متى 

! إن كان هللا ٌصلب وٌهٌن هللا فقد انقسم على ذاته: ونحن نقول

هل فدى هللا آدم ببعض آدم؟  _ 9

إذا قٌل أن هللا لم ٌتعذب، بل الذي تعذب هو ناسوت المسٌح، قلنا إما 

أن ٌكون ناسوت المسٌح جزءاً من هللا فٌكون العذاب قد وقع على هللا، 

وهو ؼٌر جابز عقبلً، أو أن ٌكون ناسوت المسٌح جزءاً من آدم 

كسابرالبشر الذي توالد منه، فٌكون آدم قد فدى ببعضه، وأن ٌفدي 

الناس بؤحد منهم ٌبطل عقٌدة الفداء والصلب،وال ٌكون هناك معنى 

لنزول هللا، إذ أن عقٌدة النصارى ال تنص على كون هللا انتقم من 

وإما . الناس فً شخص أحدهم، أو قبل فداء واحد منهم عن اآلخرٌن

أن ٌكون العذاب قد وقع على ناسوت المسٌح وال هوته، وال ٌخرج 

. حكم ذلك عما قدمنا، فثبت بذلك بطبلن جواز دعوى الفداء

ان جمٌع النصوص التً ٌذكرونها فً الداللة على ان الصلب وقع  _ 10

فداء للبشر لٌس فٌه نص واحد ٌعٌن الخطٌبة التً ٌزعم النصارى أن 

الفداء كان ألجلها وهً خطٌبة أبٌنا آدم، فجمٌع نصوص الكتاب 

المقدس ال تعٌن هذا االمر، مما ٌدل على انها من مخترعات النصارى 

المتؤخرٌن الذٌن حالوا أن ٌرقعوا بها فساد القول بالفداء كفارة عن 

. الخطاٌا

ان جمٌع االنبٌاء السابقٌن لٌس فٌهم من ذكر خطٌبة آدم وسؤل هللا  _ 11

 .أن ٌؽفرها مما ٌدل على أنها من مخترعات النصارى

 

 

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 117 

 

 

 

 

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 118 

سامانثا االنجلٌزٌة 

" هدى خطاب"

ن اإلسبلم ٌنظر  إلى جسد المرأة نظرة مختلفة عن نظرة الثقافة إ" 

الؽربٌة التً تشجع المرأة لتبدو مثٌرة جنسٌا، وفً الوقت نفسه ٌتهمونها بانها 

بٌنما الحجاب ٌعطً اشارة واضحة، ان النساء لم . تثٌر الرجال الؼتصابها

". ٌخلقن فً هذه الحٌاة للتباهً بجمال اجسادهن

 األصل فً حقٌقة- منذ بداٌة اسبلمها-فهمت هذه المسلمة:تعقٌب سرٌع

 فمتى تفهم الكثٌرات من بنات المرأة أنها أم وربة بٌت وعرض ٌجب أن ٌصان،

!!  اإلسبلم الوراثً والمضبوعات بالؽرب الفاسد هذه الحقٌقة

 :"تروي هدى االنجلٌزٌة  حكاٌة اسبلمها من الكفر  إلى اإلسبلم فتقول

لم تكن و. نشؤت فً مدٌنة ببلكبول باسم سامانثا، ابنة لمراقب محطة نووٌة

عابلتً متدٌنة، رؼم ذلك انا واخوتً كنا نذهب  إلى مدارس األحد فً مراحل 

 . تعلٌمنا األولى

وعندما كنت فً الثانٌة . ونشؤنا نشؤة األسر االنجلٌزٌة فً عابلة محترمة

 ًّ وعلى الرؼم من اننً . عشرة حدث الطبلق بٌن والدّي فكان اثره سٌباً عل

وكان زمبلبً . كنت األولى فً فصلً، فإننً لم اكن اجد متعة فً المدرسة

، ألننً كنت ضمن مجموعة كبٌرة فً  ًّ وزمٌبلتً فً المدرسة ٌستؤسدون عل

وكان لً مجموعة صؽٌرة من االصدقاء، ولكن لٌس فً . الفصل الدراسً

الحفبلت والشرب والتدخٌن والمخدرات رؼم انً حاولت شرب الخمر أٌام 

. الدراسة

. كانت حٌاتً االجتماعٌة ضمن نادي الشباب التابع للكنٌسة: وأضافت

وأجلس مع الفتٌات . ن ٌكون لدّي عشٌقأوكنت اذهب  إلى الحفبلت ولكن دون 

كن فً الحقٌقة فتاة خجولة وكنت فتاة تحب أولم . وأتبادل معهن األحادٌث
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ولكن كان عندي شعور فطري بؤنه لٌس سلٌماً ان ٌكون للفتاة . الخروج والمرح

. حافظ على عذرٌتً للزواجأشعر بؤنه من الضروري ان أوكنت دابماً . عشاق

لقد حصلت على درجات عالٌة فدخلت معهد الدراسات الشرقٌة : وقالت

وفً هذه النقطة كانت فكرتً . واألفرٌقٌة فً جامعة لندن لدراسة اللؽة العربٌة

ولكن بمجرد ان بدأت دراسة اللؽة العربٌة وجدت نفسً . عن اإلسبلم مشوشة

وكان احد المشرفٌن على دراستً من . منجذبة  إلى الطرٌقة االسبلمٌة

المسلمٌن وبدأت التقً بمسلمٌن وأرى كٌؾ ٌعٌشون، وأصبح لدّي انطباع جٌد 

 .عن االسبلم

 وشاهدت كٌؾ تعٌش العاببلت المسلمة، حتى عندما ٌكونون مشتتٌن فً 

ننً ُجذبت بالطرٌقة أكما . سرتًأالعالم، وربما هذا كان مرده عدم استقرار 

وان تحرٌم . وشدتنً القٌم االخبلقٌة فً النظام االسبلمً. االسبلمٌة فً الحٌاة

نه من أكد اعتقادي الشخصً أالجنس قبل الزواج كان مرٌحاً لً نسبة ألنه 

ولكن الشًء الذي ٌعجبنً اكثر فً . الخطؤ وجود عبلقة جنسٌة قبل الزواج

. اإلسبلم هو الحجاب الذي ترتدٌه النساء المسلمات فً حضور رجال ؼرباء

ًّ فً المدرسة فً سن  وبعد ان عانٌت من محنة استبساد زمبلبً وزمٌبلتً عل

. حب فكرة عدم التركٌز على جسم المرأةأالطفولة، 

ن اإلسبلم ٌنظر  إلى جسد المرأة نظرة مختلفة عن نظرة أوقالت هدى 

الثقافة الؽربٌة التً تشجع المرأة لتبدو مثٌرة جنسٌا، وفً الوقت نفسه ٌتهمونها 

ن النساء لم أشارة واضحة، إبٌنما الحجاب ٌعطً . بانها تثٌر الرجال الؼتصابها

 .ٌخلقن فً هذه الحٌاة للتباهً بجمال اجسادهن

ننً أ وبعد عطلة أول عٌد الفصح بعد اسبلمً وصلت  إلى قناعة ب

تعلم شٌباً جدٌداً عن أننً أعرؾ الكثٌر عن اإلسبلم، ولكن فً كل مرة اكتشؾ أ

مسجد المركز الثقافً )ولقد زرت مسجد رٌجنت بارك فً لندن . االسبلم
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، حٌث التقٌت بٌوسؾ اسبلم مؽنً موسٌقى البوب السابق (االسبلمً فً لندن

 . كات ستٌفنس وامرأة امٌركٌة اعتنقت اإلسبلم اللذٌن امضٌا وقتا طوٌبل معً

مام أوبعد شهرٌن من هذا اللقاء قررت اشهار اسبلمً فً المسجد 

مجموعة من السٌدات البلبً تعرفت علٌهن هناك خبلل ترددي على المسجد 

. شهار اسبلمًإطوال الشهرٌن اللذٌن سبقا 

ودعٌت . وقد نطقت بالشهادتٌن وهما ببساطة قسم التحول  إلى االسبلم

حداهن لبلحتفال بمناسبة اشهار اسبلمً، مما جعلنً اشعر إبعدها  إلى منزل 

وشعرت بشًء من االنبهار، ولكن فً الوقت . بترحابهن لً كمسلمة جدٌدة

وكان شعوري مثل شعور المرء الذي عاد  إلى منزله . نفسه شعرت بالراحة

وبعد أٌام انتقلت  إلى نزل نساء مسلمات، حٌث تعلمت كٌؾ . بعد طول ؼٌاب

. اعٌش كامرأة مسلمة

بداٌة الحٌاة من جدٌد 

وجدت ان بعض األشٌاء العملٌة فً اإلسبلم اسهل من : وأضافت هدى

فؤداء الصبلة خمس مرات فً الٌوم لم ٌكن . بعض األشٌاء العملٌة األخرى

خذ منً ستة أبالنسبة لً كمسلمة جدٌدة مشكلة، ولكن لبس الحجاب الكامل 

ولكن . ولقد كنت قلقة من تفكٌر الناس عنً بالحجاب. اشهر لكً اتعود علٌه

عادٌة  (الحجاب)تدرٌجٌا اكتسبت الثقة فً نفسً واصبحت اآلن مبلبسً 

وؼٌرت اسمً  إلى هدى الذي ٌعنً االرشاد والهداٌة، ألنً شعرت . بالنسبة لً

وكان . سرتً ما تزال تنادٌنً بسامألكن . ان حٌاتً بدأت من جدٌد بعد اسبلمً

. اسبلمً صدمة بالنسبة لهم جمٌعا

وكان هناك شعور عام . جنبً دخٌل علٌناأوالدي ان هذا كله عمل عتقد وا

سرتً تعتقد لفترة طوٌلة أوكانت . وسط أسرتً ان اإلسبلم اخذنً بعٌداً عنهم

عود  إلى سابق عهدي ولكنهم أان هذه مرحلة من مراحل الحٌاة تمر بً ثم 

. تدرٌجٌا بدأوا ٌتؤقلمون مع اسبلمً
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شهار إعرؾ من اصدقابً الحقٌقٌٌن بعد أاجتماعٌا بدأت : وقالت هدى

بعض هإالء االصدقاء كانوا مندهشٌن من اسبلمً ولكنهم حافظوا . اسبلمً

. والبعض اآلخر ببساطة لم ٌكن مكترثا او ٌرٌد ان ٌعرؾ. على صداقتهم لً

وكنت ارٌد زواجا مرتبا على التقالٌد . وتزوجت اثناء دراستً فً الجامعة

االسبلمٌة ولكنً اقلعت عن هذه الفكرة، بعد ادراكً ان عددا من المسلمٌن 

واخٌرا شعرت باننً . ٌنظرون الً كتؤشٌرة دخول اقاربهم  إلى هذه الببلد

جاهزة للزواج من مسلم وتحدثت فً ذلك مع صدٌقة اثق فٌها لتبحث لً عن 

. زوج مسلم مناسب

وعن طرٌق االصدقاء هٌؤت لً لقاء مع ناصر وهو مهندس مدنً سوري 

. وكنت قلقة ومتوترة واعتنٌت بنفسً لكً ابدو انٌقة وجمٌلة. ٌعٌش فً برٌطانٌا

وكانت تلك األمسٌة بمثابة مقابلة مشتركة، كنت ابحث عن شخص مسلم جٌد 

. ٌكون صدٌقً وٌحثنً فكرٌا لمعرفة المزٌد عن االسبلم

وعرفت اننً احببت . وانصرفنا بعد تلك المقابلة وكل منا ٌفكر فً اآلخر

والتقٌنا بعدها عدة مرات ثم بعدها . ناصر وفً الٌوم التالً سمعت انه احبنً

واحسب ان مثل هذا الزواج ٌجعل . وفً خبلل ستة اشهر تزوجنا. تمت خطبتنا

كثٌرا من النساء الؽربٌات قلقات من الزواج دون ان تكون لهن ثمة عبلقة 

. جنسٌة مع شرٌكهن لضمان معرفة امكانٌة استمرار هذا الزواج من عدمه

وكنت قلقة قبل الزواج من عدم حدوث ألفة بٌنً وبٌن زوجً، على الرؼم من 

ومثل كل . اننً فتنت زوجً فً اول لقاء، لكن الزواج كان خطوة مشٌناها معا

الزٌجات مررنا بفترات مختلفة ولكن ساعدنا بعضنا بعضا فً جعل زواجنا 

كان زوجً وسٌما ورقٌقا ولكن لم تكن هذه . سعٌدا وجعل معظم اوقاته خاصة

ما اظن كنت ساتزوج رجبل بدٌنا، ولكن بالنسبة لً . المواصفات فً اجندتً

. كان اكثر اهمٌة معرفة اذا كان زوجً سٌكون صدٌقا لً
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لم ٌشاهدنً ناصر دون ارتدابً للحجاب اال بعد ان تزوجنا، ولم اكن 

ولكن من حسن الحظ فاننا كنا دابما . اعرؾ اذا كان ٌعرؾ بعض اوصافً

وككل عروس كان علً ان اعتاد على الطبخ واعداد الطعام لنا . سعٌدٌن للؽاٌة

ولم ٌكن ناصر ٌعرؾ شٌبا عن الطبخ، رؼم انه عرض علً بعض . ولضٌوفنا

. األكبلت السورٌة

ونظمنا حٌاتنا بالطرٌقة التقلٌدٌة، حٌث ٌعمل هو دواما كامبل واعمل انا 

دواما جزبٌا واهتم بشإون المنزل وسارت حٌاتنا على هذا المنوال كل واحد 

وبكل تؤكٌد كنت اود ان ٌؽٌر ناصر حفاضات الطفل . فٌنا ٌقدر دور اآلخر

 .أكثر، ولكن شقٌقً مثله فً هذا الخصوص

كان من اهم ما لفت نظر اال خت الفرق بٌن اإلسبلم والؽرب فً : تعقٌب

! النظر  إلى المراة، فما هو الفرق باختصار؟ّ

حاصل فً ، ان الفرق بٌن الؽرب و اإلسبلم بالنسبة للنظرة  إلى المرأة

 .االسس التً تقوم علٌها الحضارة فً كل من اإلسبلم و الؽرب عدا عن الفروع

نظرة اإلسبلم ونظرة الؽرب للمرأة فرق شاسع  وفً الواقع ان الفرق بٌن 

 !!حتى أنه ال ٌوجد مجال للمقارنة

ڀ   چ فنظرة اإلسبلم هً معالجة من خالق هذا الكون وخالق هذا اإلنسان

   چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  

وعوار نظرة  اما نظرة الؽرب فهً نظرة انسان عاجز ناقص محدود،

!! ي والدانًصالؽرب بات ظاهراً للقا

وأخرى   تقول أن المرأة أم وربة بٌت وعرض ٌجب أن ٌصان  نظرة

تنظر على أنها سلعة شؤنها شان أي سلعة تجلب الزبابن وتدر األرباح، فإذا 

 !!!فهل هناك مجال للمقارنة؟؟. أستنفذت ال ٌبقى لها قٌمة أو أهمٌة

فان عامة مضٌفً ، الؽرب الكافر ٌنظر للمراة انها سلعة و سلعة جنسٌة

. و عامة المستقبلٌن فً الشركات هم من النساء، الطٌران من النساء
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هو واقع توظٌؾ النساء فً ، و مما ٌإكد موضوع استؽبلل االنوثة هذا

فان هناك معاٌٌر معٌنة للتوظٌؾ مثل ان تكون ، الشركات و الطابرات و ؼٌرها

. او ان تكون نبرة صوتها ملفتة للنظر او ؼٌر ذلك، المرأة جمٌلة

. و قلما تجد سكرتٌرة او مضٌفة طابرات على خبلؾ ذلك

. اذن الؽرب ٌنظر للمراة على اساس انها سلعة جنسٌة

و على اساس انها ، بٌنما اإلسبلم ٌنظر للمراة على اساس انها انسان

. عرض ٌجب ان ٌصان

نهى عن كسب االمة اال ما )جاء فً الخبر عن النبً علٌه السبلم انه 

. و هذا كناٌة عن عدم استؽبلل انوثة المرأة، (عملت ٌداها

ال رٌب انها تفضً  إلى انحبلل ، ثم ان استؽبلل انوثة المراة فً الؽرب

 .و شٌوع الفاحشة، و تفكك المجتمع، االخبلق
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 شرٌفة كارلو

لم أكن أعرؾ سوى القلٌل عن . لقد كنت امرأة عصرٌة ومتحررة"

الحقٌقة المزعجة أننً كنت مضطهدة أكثر من أي امرأة مسلمة فً أكثر القرى 

. "اضطهاداً للمرأة فً العالم اإلسبلمً

: تروي االخت شرٌفة قصتها فتقول

ومكروا ): هللا تعالى إن قصة دخولً اإلسبلم تؤخذ معناها من معنى قول

والمجموعة التً كنت  فقد وضعت خطتً،. (ومكر هللا وهللا خٌر الماكرٌن

فكان كلُّ الخٌر فً مكره  أنتمً إلٌها حاكت خططها، ولكن هللا تع إلى َمَكَر لً

  .جلَّ شؤنه

وقعت فً دابرة اهتمام مجموعة من  فعندما كنت فً فترة المراهقة

- وربما ما زالوا-كانوا . الشرِّ والفساد األفراد ممن لهم جدول أعمال ؼاٌة فً

نة من أفراد ٌعملون فً مناصب  ٌشّكلون جمعٌة متمتعة بحرٌة الحركة، مكوَّ

لم تكن هذه جمعٌة ". تدمٌر اإلسبلم" حكومٌة، وكان لهم مهمة خاصة وهً

ولكنهم ببساطة كانوا ٌستؽلّون  -حسب علمً على األقل–حكومٌة رسمٌة 

 ًِّ   .قُُدماً باتجاه هدفهم مناصبهم فً الحكومة األمرٌكٌة للُمض

ًَّ أحد أعضاء هذه الجمعٌة االنضمام إلٌهم، ألنه الحظ أنً  عرض عل

أخبرنً بؤنً إذا . المرأة قوٌة البٌان والحجة، ومتحمسة فً دفاعً عن حقوق

األوسط، فإنه ٌضمن  درست العبلقات الدولٌة مع التخصص فً منطقة الشرق

 لً وظٌفة

فً -وكان الهدؾ  . فً السفارة األمرٌكٌة فً جمهورٌة مصر العربٌة

المسلمات، وأن  أن أستؽلَّ منصبً هناك فً الحدٌث  إلى النساء- نهاٌة المطاؾ

فظننت . النمو التً ما تزال فً طور" حركة حقوق المرأة"أعمل على دعم 

التلفاز، وظننت  بؤنها فكرة عظٌمة، ألنً رأٌت النساء المسلمات على شاشة
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فً القرن  بؤنهن فقٌرات ومضطهدات، فؤردت أن أقودهّن  إلى نور الحرٌة

  .العشرٌن

القرآن الكرٌم والحدٌث  فدرست. وبهذه النٌة بدأت دراستً الجامعٌة

كل الطرق التً  ودرست بشكٍل مواٍز أٌضاً . الشرٌؾ والتارٌخ اإلسبلمً

. تشوٌه اإلسبلم أستطٌع بها استخدام هذه المعلومات من أجل تحقٌق هدفً وهو

وهذه وسٌلة . تعنٌه فتعلّمت كٌؾ ألوي أعناق الكلمات لتعنً ما أردتها أنا أن

الة   .فعَّ

دراستً؛ فقد كانت ذات معنى،  لكن رسالة اإلسبلم بدأت تؤسرنً أثناء

بدأت بتلقًّ - بردِّ فعل مضاد ولكً أقوم– لذلك . وكان هذا مما أخافنً جّداً 

عند أحد أساتذة الجامعة،  دروس فً النصرانٌة، واخترت أن آخذ هذه الدروس

الدكتوراه فً علم  كان ٌتمتع بسمعة مرموقة حٌث كان حابزاً على درجة

... نعم. أمٌنة فشعرت بؤنً سؤكون عنده فً أٌد. البلهوت من جامعة هارفارد

َر أن كان  .كنت فً أٌد أمٌنة ولكن لٌس لنفس األسباب التً ذهبت ألجلها فقد قُدِّ

داً؛ فلم ٌكن ٌإمن -بالثالوث، أو ألوهٌة السٌد المسٌح  هذا األستاذ نصرانٌاً موحِّ

- علٌه الصبلة والسبلم-السٌد المسٌح  ، بل كان ٌإمن بؤن-علٌه الصبلة والسبلم

  .كان فقط رسوالً من رسل هللا تعالى

أثبت لنا ذلك بؤخذه النصوص اإلنجٌلٌة من مصادرها الٌونانٌة  وقد

واآلرامٌة، وبرهن على قوله بؤن أشار  إلى كل األماكن التً تم فٌها  والعبرٌة

وأشار خبلل الشرح  إلى األحداث التارٌخٌة التً تناسبت مع هذه  .التحرٌؾ

وما أن أنهٌت هذه المادة حتى كانت نصرانٌتً قد . أعقبتها التحرٌفات أو

  .أكن مستعدة بعد لقبول اإلسبلم تحّطمت، ولكنً لم

وظٌفتً المستقبلٌة، فاستؽرقنً ذلك  وواصلت دراستً لنفسً ومن أجل

 .كنت أسؤل المسلمٌن عن دٌنهم وفً أثناء ذلك الوقت. قرابة ثبلث سنٌن
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المإسسة اإلسبلمٌة، وعندما   أحد هإالء الذٌن سؤلتهم كان أخاً مسلماً من

من تعلٌمً شؽله الشاؼل،  بالدٌن اإلسبلمً جعل- والحمد هلل–الحظ اهتمامً 

عن اإلسبلم، ولذلك أدعو  لقد علّمنً الكثٌر. فكان ٌحدثنً فً كل فرصة سانحة

  .له هللا تع إلى دابماً أن ٌجزٌه عنً خٌر الجزاء

أحد األٌام اتصل بً وأخبرنً بؤّن مجموعة مسلمة تزور المدٌنة  وفً

كان . وافقت على ذلك وذهبت للقابهم بعد صبلة العشاء. أقابلهم وأرادنً أن

ٌّد باكستانً كبٌر  هناك الكثٌر من الناس، فؤفسحوا لً مكاناً وقعدت بمواجهة س

. ما شاء هللا، لقد كان هذا األخ واسع االطبلع فً المسابل النصرانٌة .فً السن

بٌننا النقاش حول كثٌر من مسابل القرآن الكرٌم واإلنجٌل، واستمر  ودار

  .طوٌلة لساعات

- من قبل  وبعد استماعً لهذا الرجل الحكٌم وهو ٌحدثنً ما كنت أعرفه

 ًّ ًّ هذا- من تلك الدروس فً النصرانٌة عند أستاذي الجامع األخ ما  عرض عل

 . لم ٌعرضه أحٌد من قبل، فقد دعانً لدخول اإلسبلم

لم ٌقم أحٌد بدعوتً لدخول - سنوات من البحث الطوٌل وخبلل ثبلث- إنه 

جادلونً وعلّمونً ووعظونً ولكن لم ٌدُعنً أحٌد لدخول  نعم، لقد. اإلسبلم

وما أن دعانً ذلك . تع إلى أن ٌهدٌنا جمٌعاً صراطه المستقٌم أدعو هللا. اإلسبلم

الشٌخ لدخول اإلسبلم حتى عرفت بؤن الوقت قد حان، ألنً عرفت بؤّن هذا هو 

ًَّ أن أتخذ القرار دٌن الحق، وكان  لزاماً عل

نعم، أرٌد : "فقلت وعلى الفور والحمد هلل الذي شرح صدري لئلسبلم، .

وأقسم . بالعربٌة ومعناهما باإلنجلٌزٌة فرددت بعده الشهادتٌن". أن أصبح مسلمة

وكؤنَّ حمبلً ثقٌبلً قد ُرِفَع عن صدري، فتنفّست  باهلل أنًِّ شعرت حٌن نطقت بهما

  .ألول مرة فً حٌاتً عمٌقاً وكؤنً كنت أتنفّس
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ًَّ بحٌاة جدٌدة، وصحٌفة أعمال نظٌفة،  فؤحمد هللا تع إلى أن أنعم عل

من عمري وأن أموت  وفرصة لدخول الجنة، وأدعوه تع إلى أن أعٌش ما َتَبقَّى

األستاذ  زكً شلطؾ الطرٌفً  : ترجمة/ شرٌفة كارلو .آمٌن. على اإلسبلم

زهذا مقال  http://www.hoffaz.orgمجلة الفرقان األردنٌة : المصدر

. كتبته االخت شرٌفه

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

عندما ؼّطٌت رأسً تفتح عقلً 

بقلم شرٌفة كارلو 

تقدٌم وترجمة مازن مطبقانً 

لم تكن فكرة العفاؾ بالنسبة لً وأنا ؼٌر المنتمٌة لئلسبلم وأعٌش فً "

المجتمع الؽربً مما ٌشؽل بالً، وهذا هو األمر الطبٌعً لكثٌر من النساء من 

لقد شعرت . جٌلً وكنت أظن أن هذه األفكار تعبر عن تطرؾ وأنها ؼٌر البقة

بالشفقة على النساء المسلمات المسكٌنات البلتً كان علٌهن أن ٌلبسن تلك 

. أو ٌمشٌن فً أؼطٌة السرٌر كما اعتدت أن أطلق على الحجاب (القمامة)

لم أكن أعرؾ سوى القلٌل عن الحقٌقة . لقد كنت امرأة عصرٌة ومتحررة

المزعجة أننً كنت مضطهدة أكثر من أي امرأة مسلمة فً أكثر القرى 

 .اضطهاداً للمرأة فً العالم اإلسبلمً

لقد .  لم أكن مضطهدة لعدم قدرتً على اختٌار مبلبسً أو أسلوب حٌاتً

لقد . كنت مضطهدة بعدم قدرتً على رإٌة مجتمعً وكٌؾ كان على الحقٌقة

كنت مضطهدة بفكرة أن جمال المرأة شًء عام وأن اإلعجاب الؽرٌزي ٌساوي 

. االحترام

إنه عندما هدانً هللا لئلسبلم ووضعت الحجاب على رأسً كنت قادرة 

 .أخٌراً على أن أخرج من المجتمع الذي عشت فٌه وأراه على حقٌقته
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 لقد رأٌت أن أكثر النساء دخبلً هّن أكثر النساء تكشفاً أمام الجمهور مثل 

 .الممثبلت وعارضات األزٌاء وحتى الراقصات الخلٌعات

 لقد كنت قادرة على رإٌة أن العبلقة بٌن الرجال والنساء كانت تمٌل 

لقد حاولت . لقد عرفت أننً كنت ألبس كً أجذب انتباه الرجال. لصالح الرجل

خداع نفسً بالقول إننً فعلت ذلك إلرضاء نفسً، ولكن الحقٌقة المإلمة كانت 

نً جذابة ُعدُّ ٌَ . أنه ما كان ٌرضٌنً هو عندما أجد اإلعجاب من أي رجل و

وأعرؾ اآلن أنه ال توجد طرٌقة لٌعرؾ اإلنسان أنه وسخ إذا لم ٌكن 

وٌشبه هذا أننً لم أكن قادرة على رإٌة أننً كنت مضطهدة حتى . نظٌفاً أبداً 

وبذلك النور الذي . خرجت من الظبلم من هذا المجتمع الظالم  إلى نور اإلسبلم

أضاء لً الطرٌق أصبحت أخٌراً قادرة على رإٌة الظبلل التً كانت ؼامضة 

لٌس من االضطهاد أن تحمً نفسك ومجتمعك، إن . بسبب الفلسفات الؽربٌة

. االضطهاد أن ترمً نفسك فً القاذورات وتنكر أنك اتسخت

أحمد هللا عز وجل أن مكننً من معرفة أننً حٌنما ؼطٌت رأسً أننً 

عندما . سلبت اآلخرٌن من الحكم علً لٌس من خبلل عقلً أو روحً أو قلبً

ؼطٌت رأسً جعلت الناس تحترمنً ألنهم رأوا أننً أحترم نفسً، وعندما 

." ؼطٌت رأسً فتحت أخٌراً عقلً للحقٌقة

" التعلٌم والمواعظ"

من أبرز العوامل التً جذبتنً لهذا الدٌن العظٌم هو أن معظمه ٌمكن " 

فهمه بناء على العقل والمنطق، وهذا هو ما ٌجعلنً أشعر بؤن كثٌراً من اآلباء 

إن المقولة . واألمهات المسلمٌن ٌخطبون عندما ال ٌشرحون ألبنابهم أكثر

أو أي جنسٌة )ألننً أقول هذا أو ألنك عربً أو باكستانً أو صومالً "القدٌمة 

إن لدى البشر رؼبة أساسٌة لٌفهموا ما ٌفعلون . لم ولن تجدي أبداً " (أخرى

ولماذا ٌفعلونه، ولهذا فاإلسبلم دٌن عظٌم ألنه ٌشبع كل حاجاتنا العقلٌة 

. والعاطفٌة وهو ٌفعل ذلك ببساطة ألنه الحقٌقة وأن الحقٌقة دابمة سهلة الفهم
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فعندما نعلم أطفالنا ٌجب أن نستخدم معهم العقل والمنطق الذي نستخدمه 

فإنهم  (إن شاء هللا)لنقنع أنفسنا بؤن أي عمل مفٌد، وهكذا ونحن نتقبل اإلسبلم 

وبالطبع فإننا نقدم لكل عمل نقوم به أننا . سٌقبلونه ألنه سٌكون مفهوماً لدٌهم

نفعله ألننا نرٌد رضاء هللا سبحانه وتع إلى وحده وحتى لو لم نفهم، ولكن الحمد 

. هلل نستطٌع أن نفهم معظم ما هو مطلوب منا أن نفعله

فعلى سبٌل المثال نفهم لماذا ال نؤكل الخنـزٌر ألن هللا أمرنا فً القرآن 

ونحتاج أن .   أمرنا أن نتجنبه ولذلك نعلم أن نبٌنا الحبٌب. الكرٌم أن نتجنبه

وهذا . نخبر أبناءنا بذلك، وعندما ٌكبرون وٌزداد وعٌهم وفهمهم نشرح لهم ذلك

 أوامر هللا سبحانه وتع إلى وأوامر رسوله : ٌعلمهم بعض الدروس المهمة

وبعد ذلك وحالما ٌتؤسس هذا الفهم . وتعلمهم التعلٌمات األساسٌة فً الدٌن

حٌث نتحدث إلٌهم عن األمراض المرتبطة . نوضح لهم الحكمة من هذه األوامر

وفً النهاٌة . بلحم الخنـزٌر والعادات السٌبة فً حٌاة هذا الحٌوان وتؽذٌته

ونعلمهم أن ٌستخدموا . نعلمهم األشٌاء التً تساعدهم عن تجنب هذه المعصٌة

 ."إٌمانهم وعقلهم معاً كؤدوات لتحقٌق الهدؾ األسمى وهو دخول الجنة

.. من إحدى مناظراتها

 دعٌت فً صٌؾ إحدى األعوام للصٌن إللقاء محاضرات فً مجموعة 

وكان هناك ٌوم مخصص لمحاضرة تعرٌفٌة .. من اللجان اإلسبلمٌة النسابٌة

..  باإلسبلم لؽٌر المسلمات

دخلت القاعة وذهلت للعدد الكبٌر المتواجد من الصٌنٌات ؼٌر :  تقول

بدأت المحاضرة .. لمست شؽؾ هإالء النسوة للتعرؾ على اإلسبلم.. المسلمات

و لكن ما إن بدأت أتحدث عن حكم ومشروعٌة تعدد .. هادبة مرتبة كما نرٌد

والمقاطعة تلو .. حتى بدأت أشعر بتعالً األصوات.. الزوجات باإلسبلم

لم ٌستسٌؽوا ما قلت لهم من .. ورفع األٌدي طلًبا لطرح األسبلة.. المقاطعة

.. وأرى على الوجوه عبلمات الرفض للفكرة من أساسها رفضا مطلقا.. حقابق
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ًّ الرد علٌهن .. شعرت بتضٌٌق الخناق علً.. تقول شرٌفة وأنه ٌجب عل

فتجلدت وجمعت شتات قلبً وطلبُت من هللا الفتح .. تقول.. بحجة ثابتة مقنعة

سكُت قلٌبل ثم طلبت الهدوء ورفعت من حدة صوتً قلٌبل لجذب ..والعون

سؤطرح .. أرجو االستماع لما سؤقول ثم سؤترك لكن الحكم: ثم قلت لهن..االنتباه

وأٌهما .. علٌكن نوعٌن من الحٌاة وأرجو أن تخبرٌنً سٌدتً أٌهما تختارٌن

.. تفضلٌن

..  الحٌاة األولى

ودعٌنً أقول أنه لم ٌؤِت ولم .. طال االنتظار لمن تنتظرٌن الزواج منه

.. مسإولة عن نفسك.. عشِت وحٌدة.. وفاتك قطار الزواج.. ٌطرق بابك أحد

من .. من المرض.. تخافٌن من المستقبل.. تكفلِت أنِت بحٌاتك وحاجٌاتك

.. من سٌمؤل حٌاتك بالحب والحنان.. سٌإنسك من.. من سٌرعاك.. سٌطعمك

وعند .. من سٌرعاك فً الكبر.. أٌن أطفالك البارعون بصنع الفرح واالبتسامة

وقرٌبون .. الحاجة البد أنك ستحتاجٌن لٌد حانٌة تقول نحن كلنا معك

.......  و..........و........و....منك

كما سمعنا عن الكثٌرات؟ ..أم تحبٌن أن تموتً وحٌدة فً شقتك المظلمة

.. الحٌاة الثانٌة

لكن قبل .. تؤخر جًدا..وتؤخر.. طال االنتظار لمن تنتظرٌن الزواج منه

عندك خٌار آخر أن تكونً زوجة ثانٌةلرجل كلفتة قوانٌن .. فوات القطار

تنعمٌن معه .. أن ٌتعهد لك بااللتزام بكل حقوقك الظاهرة والباطنة.. الشرٌعة

لكن تؤكدي أنك شرٌكة .. نعم ستشاركك به امرأة أخرى.. بحٌاة عزٌزة مكرمة

واآلن تستطٌعٌن .. وأنه سٌعدل بٌنكما فً كل شًء.. كل شًء.. لها بكل شًء

.. استقراٌر وطمؤنٌنة.. تحقٌق حلمك ببٌت آمن وأطفال ٌمؤلنه فرًحا ومرًحا

..  والكثٌر من الحب والحنان من زوجك وأوالدك
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فعندنا فً اإلسبلم الرجل هو المسإول عن .. لست مكلفة بالعمل والعناء

هادبة .. نامً قرٌرة العٌن.. وعن كل شًء فً حٌاتكما.. عٌشك أنِت وأبنابك

وٌرعاك عند .. و ٌإنسك عند ضٌقك.. فهناك من سٌفتقدك عند ؼٌابك.. البال

.. وٌهتم بك عند كبر سنك.. مرضك

وأرجو إجابتً بكل صدق .. واآلن أي الحٌاتٌن تفضلٌن:ثم سؤلتهن

إن كنت من المإٌدٌن لها أرجو رفع ٌدك ..أتفضلٌن الحٌاة األولى؟.. وأمانة

لنرى عدد المإٌدات؟ 

ولكن أن ترفع المإٌدات .. فكررت طلبها.. ولم ترفع أي منهن ٌدها

.. فتفاجؤْت للعدد الكبٌـر والكبٌــر جًدا منهن.. للنموذج الثانً من الحٌاة ٌدها

... فشكرت لهن تفاعلهن وصدق اإلجابة..ممن أٌدها بالموافقة على الحٌاة الثانٌة

 .هذا هو عٌش المــرأة فً اإلسـبلم: و قالت
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 االلمانٌة صابرٌنا

" صبٌحة"

حٌن كنت أخرج مع والدتً وأنا مازلت صؽٌرة وكنت أرى النساء "

المسلمات البلتً ٌرتدٌن الحجاب والمبلبس الطوٌلة، كان هذا المنظر ٌبعث فً 

نفسً مشاعر الدؾء والحنان والطمؤنٌنة واألمان، إنه شعور ال ٌوصؾ، وقد ال 

". ٌصدق، ولكنً كنت أحس بتلك المشاعر

لم تخبر .  عاما14اعتنقت صابرٌنا اإلسبلم منذ أن كانت مراهقة فً عمر 

أهلها بإسبلمها فً بداٌة األمر، ثم تزوجت من شاب جزابري مسلم، وأمضت 

بعد ذلك عدة سنوات فً ألمانٌا والجزابر بحثا عن الطمؤنٌنة ومحاولة اكتشاؾ 

. ذاتها، كما تقول فً تعقٌبها على مسٌرة اكتشافها لئلسبلم

 إن إسبلمها عاد بها  - كانت تسمى فً السابق صابرٌنا"-تقول صبٌحة

إلى الفطرة الطبٌعٌة، إذ ترى أن هذا األمر ٌعتبر أهم شًء بالنسبة لها، فهً 

اآلن أًم مسلمة لثبلثة أبناء بعد أن كان قد تم تعمٌدها كنصرانٌة وأطلق علٌها 

 .اسم صابرٌنا

اهتمت صبٌحة بالدٌن اإلسبلمً منذ نعومة أظافرها، ولم تكن مقتنعة 

بالمذهب الكاثولٌكً النصرانً، فبدأت مسٌرتها فً التعرؾ على اإلسبلم منذ أن 

 عاما،، وقد تعرفت على األدٌان المختلفة بالقراءة عنها فً 12كان عمرها 

وجدت أن اإلسبلم قد شد والمعجم اإلنجٌلً، الذي ٌحتفظ به والدٌها فً المنزل، 

. انتباهها وجذبها أكثر من ؼٌره من األدٌان

 نشؤت صبٌحة فً مدٌنة صؽٌرة على ضفاؾ نهر الراٌن فً كنؾ أسرة 

وكانت . أحاطتها بكل الرعاٌة، حٌث تعتبر أسرتها من المتدٌنٌن المعتزٌن بدٌنهم

منذ صؽرها تسعد باالحتفال مع أسرتها بالمناسبات واألعٌاد النصرانٌة، لكن 

وتضٌؾ صبٌحة عن . على الرؼم من ذلك فقد جذبها اإلسبلم منذ وقت مبكر
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حٌن كنت أخرج مع والدتً وأنا مازلت : "قصة تعرفها على اإلسبلم قابلة

صؽٌرة وكنت أرى النساء المسلمات البلتً ٌرتدٌن الحجاب والمبلبس الطوٌلة، 

وكان هذا المنظر ٌبعث فً نفسً مشاعر الدؾء والحنان والطمؤنٌنة واألمان، 

ولم ". إنه شعور ال ٌوصؾ، وقد ال ٌصدق، ولكنً كنت أحس بتلك المشاعر

ٌتركها هذا الشعور لحظة واحدة فعكفت على زٌادة معرفتها باإلسبلم، وما أن 

 عاما حتى اعتنقت اإلسبلم، فاختارت لها اسما عربٌاً، ٌحمل 14بلؽت من العمر 

ولم تخبر صبٌحة أهلها . دالله هامة بالنسبة لها، حٌث أنه ٌدل على بداٌة النهار

بشؤن اهتمامها باإلسبلم، إال بعدما أعلنت إسبلمها رسمٌا، إذ أعتبر األهل أن 

وال ترتدي صبٌحة . ذلك مجرد طٌش شباب، إال أنهم احترموا قرارها فٌما بعد

ؼطاء الرأس فً المدرسة ولكنها تحاول أن تحافظ على أداء الصلوات قدر 

اإلمكان، كما أنها تذهب بشكل منتظم  إلى المسجد وتإدي فرٌضة الصوم فً 

وبعد مرور ثبلث سنوات من إسبلمها تعرفت على شاب . شهر رمضان

جزابري ٌدعى عبد القادر ٌسكن فً نفس المدٌنة التً تعٌش فٌها وٌكبرها باثنً 

 .عشر عاما

لقد كنا نشعر بالود تجاه بعضنا البعض، فلم ٌمض شهر : " عن ذلك تقول

ي بزواجً ولكنهم اواحد حتى تم عقد القران بٌننا فً المسجد ولم أخبر والد

حٌن علموا باألمر حصلت مشكلة كبٌرة واكتشفت حقابق أخرى لم أكن 

اتضح بعد هذه المكاشفة أن أسرة صبٌحة الحالٌة قد تبنتها وهً طفلة ". أعلمها

 .وأن والدتها الحقٌقٌة جزابرٌة األصل

 وقد صدمت صبٌحة بهذه المعلومات وأصابتها بالٌؤس والؽضب، فقد 

كانت تشك دابما بؤصلها فقد كان ترى أن لون شعرها األسود ٌختلؾ عن اللون 

ومن . السابد فً أسرتها، ولذا أصبحت تبلزمها رؼبة قوٌة فً معرفة أصلها

أجل ذلك سافرت مع زوجها  إلى الجزابر ومكثت هناك عاما كامبل ولكن ببل 

ألمانٌا عرفت من  إلى وحٌن عادت . جدوى، فلم تعثر على والدتها األصلٌة
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خبلل مكتب رعاٌة الشباب أن والدتها األصلٌة تعٌش فً ألمانٌا فً مدٌنة 

أوبرهاوزن، وهكذا تمكنت صبٌحة من االلتقاء بوالدتها ألول مرة، حٌث كانت 

 .حٌنها قد بلؽت من العمر تسعة عشر عاما

لقد كانت تجربة مإثرة بالنسبة لً، فقد كنت :  مفاجؤة اللقاء تقول صبٌحة

أتصور بؤن والدتً األصلٌة ترتدي الحجاب أٌضا، وأنها متدٌنة ولكنً رأٌت 

فعندما التقٌنا ألول مره كانت متبرجة فً كامل زٌنتها، بٌنما كنت . العكس تماما

أما الٌوم فلم تعد صبٌحة تلتقً بؤمها . أنا مرتدٌة للحجاب والمعطؾ الطوٌل

 .األصلٌة إال نادراً، ومازالت ال تعرؾ من هو والدها الحقٌقً

 وقد عادت صبٌحة مع زوجها  إلى مدٌنتها السابقة واستقروا فٌها 

وتحرص صبٌحة على تربٌة أوالدها تربٌة إسبلمٌة، . ورزقت منه بثبلثة أبناء

فهً ترسلهم  إلى مدارس تحفٌظ القرآن القرٌبة من محل سكنها، وٌجد ٌاسٌن 

 .أكبر أبنابها متعة كبٌرة فً الدروس التً ٌتلقاها

ٌرٌنا اإلمام فً المسجد كٌفٌة الصبلة وٌقوم كل واحد منا : " وٌقول ٌاسٌن

بتطبٌق ذلك عملٌا، وعادة ما نقوم بعد أداء الصبلة بالتوجه  إلى هللا بالدعاء 

باإلسبلم والرد على  تقٌم المساجد فً ألمانٌا فعالٌات لتعرٌؾ األلمان ".والشكر

وتشكر صبٌحة هللا على نعمة االستقرار الوجدانً الذي تنعم به  استفساراتهم

كما تشكر أٌضا األسرة التً تبنتها والتً ترعرعت فٌها، والتً تقبلت . حالٌا

وٌإكد عبد القادر وزوجته صبٌحة بؤنهم ٌعٌشوا . وضعها اآلن بشكل أفضل،

وال تعتبر صبٌحة اإلسبلم مجرد دٌن . اإلسبلم واقعا فً حٌاتهم عن اقتناع تام

 .فقط، بل هو حٌاتها، وقدرها الذي ارتضته بكامل إرادتها

 كان اللباس االسبلمً اول ما لفت انتباه االخت صبٌحة  إلى :تعقٌب

: االسبلم، وقد لفت انتباهً  خبر بعنوان

جامعه امرٌكٌه تنصح نسابهم بارتداء الزي االسبلمً ودراسة تنصح 

األمرٌكٌات باإلقتداء بالمرأة المسلمة 
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األمرٌكٌة، النساء فً الوالٌات " هارفارد"نصحت دراسة أجرتها جامعة 

المتحدة، باإلقتداء بالمرأة المسلمة فً احتشامها وأخبلقها، وذلك كسبٌل للقضاء 

على االنحبلل الخلقً واألمراض الخطٌرة، السابدة فً الوالٌات المتحدة 

. والمجتمعات الؽربٌة

إحدى أعرق الجامعات )" هارفارد"وجاء فً الدراسة التً أجرتها جامعة 

 الجمعٌات المتخصصة فً األمراض المرتبطة ىبتوكٌل من إحد (األمرٌكٌة

عداد دراسة مقارنة عن مدى انتشار األمراض الجنسٌة بٌن إباألخبلق، من أجل 

النساء المسلمات والنساء الؽربٌات، أن مرض اإلٌدز ال ٌشكل أكثر من هاجس 

ٌطارد المجتمعات االسبلمٌة عندما ٌسافر احد ابناء االسرة للخارج، الذي إذا 

تمسك بتعالٌم الدٌن االسبلمً فإنه ٌعود دون االصابة بالمرض، أما داخل 

المجتمع االسبلمً نفسه فإن الجمٌع ٌعٌش فً اطمبنان تام من عدم تسرب هذه 

االمراض الخطٌرة الن المجتمع من الداخل ٌتمتع باستقرار اجتماعً وبعد تام 

عن االنحبلل االخبلقً كما تلتزم كل امرأة مسلمة بتعالٌم دٌنها واخبلقٌاته ومن 

. ثم ال مجال للممارسة الجنسٌة خارج إطار الزواج

ضافت الدراسة، كما ذكرت صحٌفة عقٌدتً المصرٌة، أن نسبة تفشً أو

مرض مثل االٌدز فً المجتمعات االسبلمٌة ال ٌتعدي النصؾ فً األلؾ ولٌست 

هناك أٌة خطورة علً تلك المجتمعات من تسرب تلك األمراض إلٌها بسبب 

التزام المسلمات اخبلقٌا ودٌنٌا، ونفس االمر بالنسبة لجمٌع االمراض الجنسٌة 

نها التؽزو إال المجتمعات التً أاالخري، التً اثبتت كل االبحاث العلمٌة 

.  التعرؾ حدوداً لبلخبلق

 انتشار ىجرٌت علأوأظهرت الدراسة االمرٌكٌة أن االبحاث التً 

 الجالٌات المسلمة فً الؽرب، كشفت عن أن األسر ىاألمراض الجنسٌة عل

المسلمة التً تعٌش وفق تعالٌم الدٌن الحنٌؾ ال تعانً من أٌة أمراض كما تتمتع 

 التقدم مادٌا واجتماعٌا، فً ىبحالة من االستقرار االجتماعً الذي ٌساعدها عل
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حٌن وجدت الدراسة أن األسرة المسلمة التً ال تلتزم بهذه االخبلقٌات قد تعانً 

. من العدٌد من المشاكل التً ٌعانً منها المجتمع الؽربً كله

وقالت الدراسة إن احتشام المرأة المسلمة، ٌعد أحد أهم االسباب فً 

االستقرار االجتماعً الذي تتمتع به المجتمعات االسبلمٌة، داعٌة جمٌع النساء 

 ى محاولة تقلٌد المسلمات فً سلوكٌاتهن وفً طرٌقة الحفاظ علىاالمرٌكٌات ال

حشمتهن ووقارهن، كسبٌل وحٌد إلنقاذ المجتمع االمرٌكً من االنحدار فً 

طرٌق البلعودة بسبب التدهور االخبلقً وانتشار األمراض التً أفرزتها 

.  العبلقات ؼٌر الشرعٌة بٌن الرجال والنساء فٌه

الجدٌر بالذكر أن هذه لٌست الدراسة االولً التً تعدها جامعة هارفارد 

وتعترؾ فٌها بؤن اإلسبلم العظٌم جاء بمفاهٌم وأسس جدٌدة لصالح الجنس 

ن مرض الجذام ال أعدت كلٌة الطب بها بحثا، أكد أالبشري، فمنذ فترة قصٌرة 

 أداء صلواته فً مواعٌدها، حٌث بٌنت الدراسة أن ىٌصٌب المسلم المحافظ عل

الماء الفاتر هو العبلج الوحٌد لمرض الجزام وألن المسلم الذي ٌصلً ٌتوضؤ 

. خمس مرات ٌومٌا فإن مرض الجزام ال ٌعرؾ له طرٌقاً 

هً الجامعة الوحٌدة التً تشهد بعظمة اإلسبلم " هارفارد"ولم تكن جامعة 

وشعابره فقد قام المعهد الوطنً لبحوث العناٌة الصحٌة فً والٌة مٌرٌبلند، 

بإجراء دراسة خاصة عن اإلسبلم وشعابره، أثبتت أن شعابر اإلسبلم العظٌم إذا 

حرص المسلم علً أدابها تإدي به الً ان ٌصبح شخصا سلٌما نفسٌا وطبٌا 

وٌمارس حٌاته بصفاء نفسً رابع، وال ٌتعرض ألٌة أزمات نفسٌة، وذلك على 

. عكس المسلم الذي ال ٌحرص علً أداء الشعابر االسبلمٌة أو ؼٌر المسلم

والمثٌر فً األمر، كما ذكرت صحٌفة عقٌدتً، أن بعض علماء والٌة 

ألؾ " 126 "ىمٌرٌبلند رفضوا هذه الدراسة فً البداٌة وقاموا بالكشؾ عل

ٌضاً، على أشخص من المسلمٌن المتدٌنٌن وؼٌر المتدٌنٌن ومن ؼٌر المسلمٌن 

ن تجًء النتٌحة فً ؼٌر صالح اإلسبلم ولكن المفاجآة كانت من نصٌبهم أأمل 
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فقد أثبتت الدراسة بالفعل مدي ما ٌتمتع به المسلم المتدٌن من حٌاة اجتماعٌة 

سلٌمة بل ان الكشؾ العملً اثبت ان المسلم المتدٌن تزٌد مناعته بنسبة ما بٌن 

عن سواه من البشر كما ان المسلم الذي ٌإدي فروض دٌنه كان  % 15 - 10

. أقل عرضة لبلصابة باألزمات القلبٌة المفاجبة
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 الكندٌةوفً بوافٌر ص

" سلمى بوافٌر "

إذا كان هللا هــو الذي ٌضــر وٌنفع، وهوالذي ٌعطً وٌمنع، فلماذا ال " 

ولماذا ٌتحتم علٌنا الذهاب  إلى الكاهن كً ٌتوسط بٌننا وبٌن ! نسؤله مباشرة؟

! من خلقنا؟

"  ألٌس القادر على كل شًء هو األولى بالسإال؟

 1990حوالً :تارٌخ اسبلمها

نموذجاً للرحلةالفكرٌة الشاقة التً  (سلمى بوافٌر)تمثل قصة إسبلم السٌدة 

القوٌة، والشـجاعة  مر بها سـابر الذٌن اعتنقوا اإلسـبلم، وتمثل نموذجاً لئلرادة

. الفكرٌة وشجاعة الفكر أعظم شجاعة

: تروي السٌدة سلمى قصةاهتدابها  إلى اإلسبلم فتقول باعتزاز

 فً عابلة كاثولٌكٌة متدٌنة، فاعتدت 1971مونتلاير بكندا عام  ولدت فً"

الذهاب  إلى الكنٌسة، إلى أن بلؽت الرابعة عشرة من عمري، حٌث بدأت 

وحول األدٌان، كانت هذه التساإالت  تراودنً تساإالت كثٌرة حول الخالق

 !الذٌن كنت أسؤلهم منطقٌة ولكنها سهلة، ومن عجٍب أن تصعب على

إذا كان هللا هــو الذي ٌضــر وٌنفع، وهوالذي ٌعطً :  من هذه األســبلة

كً  ولماذا ٌتحتم علٌنا الذهاب  إلى الكاهن! وٌمنع، فلماذا ال نسؤله مباشرة؟

 !ٌتوسط بٌننا وبٌن من خلقنا؟

  ألٌس القادر على كل شًء هو األولى بالسإال؟

 أسبلةكثٌرة كهذه كانت ُتلحُّ علً، فلّما لم أتلق األجوبة المقنعة عنها 

 إلى الكنٌسة، ولم أعد لبلستماع لقصص الرهبان ؼٌر  توقفت عن الذهاب

. المقنعة، والتً ال طابل منها
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لقد كنت أإمن باهلل وبعظمته وبقدرته، لذلك رحت أدرس أدٌاناً أخرى، 

أجد فٌها أجوبة تشفً تساإالتً فً الحٌاة، وبقٌت أعٌش الحٌرة الفكرٌة  دون أن

دراستً الجامعٌة، فتعرفت على شاب مسلم تعرفت من خبلله على  ت حتى بدأ

وبقٌت ! فٌه من أجوبة مقنعة عن تساإالتً الكبرى اإلسبلم، فؤدهشنً ما وجدت

الدٌن الفذ، حتى استولى حبه على قلبً،  سنة كاملة وأنا ؼارقة فً دراسة هذا

والمنظر األجمل الذي جذبنً  إلى اإلسبلم هو منظر خشوع المسلم بٌن ٌدي هللا 

تبهرنً تلك الحركات المعبرة عن السكٌنة واألدب وكمال  فً الصبلة، كانت

أرتاد المسجد، فوجدت بعض األخوات الكندٌات  فبدأت.العبودٌة هلل تعالى

اللواتً سبقننً  إلى اإلسبلم األمر الذي شجعنً على المضً فً الطرٌق  إلى 

أسبوعٌن حتى كانت  اإلسبلم، فارتدٌت الحجاب أوالً ألختبر إرادتً، وبقٌت

محمداً  لحظة االنعطاؾ الكبٌر فً حٌاتً، حٌن شهدت أن ال إله إال هللا وأن

. رسول هللا

الذي جمعنً مع هذاالصدٌق المسلم، هو نفسه الذي جمعنا من  اإلسبلم إن

ٌكون رفٌقً فً رحلة اإلٌمان هو  بعد لنكون زوجٌن مسلمٌن، لقد شاء هللا أن

 ".رفٌقً فً رحلة الحٌاة

 من سلمى بوافٌرلما كان من اظهر االمور التً نفرت االخت : تعقٌب

النصرانٌة فكرة توسط الكاهن بٌن االنسان والخالق لٌؽفر له الذنوب ومن هنا 

. احببت اعطاء القارئ فكرة موجزة عن تلك الفكرة الباطلة

عقٌدة ؼفران الذنوب  

لم تتوقؾ النصرانٌة عند عقٌدة الصلب من أجل الفداء التً جاءت من 

أجل ؼفران خطٌبة البشر التً لم ٌرتكبوها، بل إن النصارى اقتبسوا من هذه 

العقٌدة عقٌدًة أخرى فً مؽفرة الذنوب ٌكون القابم علٌها القساوسة والرهبان، 

ٌرون أن المسٌح اختار الرسل أوالً الذٌن كان ٌساعدهم األساقفة " فالنصارى 

 فالمسٌح عند قٌامته ."من ثم صاروا خلفاءهم من بعدهم  والشٌوخ والشمامسة،
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السبلم علٌكم كما أرسلنً األب أنا : " من بٌن األموات ظهر لتبلمٌذه وقال لهم

خذوا الروح القدس، من ؼفرتم : ولما قال هذا نفخ فٌهم وقال لهم. أرسلكم

وبزعمهم هذا ٌكون هللا ".خطاٌاهم ُتؽفر لهم ومن أمسكتم خطاٌاهم أمسكت 

سبحانه وتع إلى قد جعل بؤٌدي القساوسة قبول التوبات والعفو عن السٌبات، فما 

فاستؽلت الكنٌسة " عفوا من السٌبات فً األرض ٌكون معفواً فً السماء 

والقسس هذا األمر وطبعوا صكوك الؽفران، وباعوها وربحوا من ورابها 

أمواالً طابلة، وهذه الصكوك ٌؽفر فٌها جمٌع الذنوب وٌتخلص صاحبها من 

. "جمٌع التبعات والحقوق التً فً ذمته 

والتوبة تتم باالعتراؾ بالذنوب أمام القسٌس فٌؽفر له القسٌس خطاٌاه، 

وكما ٌملك القساوسة حق الؽفران ٌملكون كذلك حق الحرمان، وعقٌدة التوبة 

عندهم سر من أسرار الكنٌسة السبعة ؛ فهً سر إلهً ٌحصل به التابب بقوة 

الروح القدس على الصفح من جمٌع الخطاٌا التً اقترفها واعترؾ بها أمام 

الكاهن الذي تإهله الكنٌسة، فٌتصالح مع هللا ومع الكنٌسة ألن الخطٌبة التً تبعد 

 .اإلنسان عن هللا تبعده عن الكنٌسة

وقد رفضت بعض الطوابؾ،هذا االعتراؾ ولم تؤخذ به لما فً ذلك من 

حدوث منكرات ٌقشعر لها البدن بسبب ما حدث من اعتداء منكر على بعض 

النساء البلتً جبن لبلعتراؾ أمام القسٌس، والقصص فً هذا كثٌرة، وأمر ذلك 

ونحن نتساءل إذا كان .معلوم للنصارى،وفً أحٌان كثٌرة تكتب عنها الصحؾ

القساوسة هم الجهة الوحٌدة لؽفران ذنوب البشر فمن ٌتكفل بؽفران ذنوب 

القساوسة أنفسهم؟؟ 

لدى النصارى إن القسٌس  إلى جانب قداسته فهو معصوم من : الجواب

ومن أجلهما  (القداسة والعصمة)وتحت هذٌن الشعارٌن ! "الذنوب والخطاٌا

خاضت النصرانٌة حروباً وأزهقت أرواحاً، بٌن أنصار عصمة الباباوات 

، فهذه "وعقدت عدة مجامع مسكونٌة إلثبات هذه العصمة ... ومعارضٌها
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فمن لم ٌقبل قداستهم و  العصمة والقداسة هً امتداد لعصمة وقداسة المسٌح،

عصمتهم فقد خرج على المسٌح، وال ٌمارس الخدمة الكهنوتٌة إال من حصل 

  :قانونٌاً على ما ٌسمى خدمة الكهنوت، ومراتب ودرجات الكهنوت تختلؾ

ففً الكاثولٌكٌة البابا هو نابب المسٌح وٌعاون البابا مجموعة من  (1

 .الكرادلة

األسقؾ والكاهن والشماس  : وعند األرثوذكس ثبلث درجات للكهنوت (2

البروتستانت ال ٌإمنون بؤي كهنوت للبشر، فالكاهن الوحٌد عندهم هو  (3

ٌسوع المسٌح، ومن ٌدعى قساً عند البروتستانت فبل ٌقصد به أنه كاهن 

(. 333)ٌمارس األسرار الكنسٌة

ًٍ وكونه قدًٌس من هللا ٌنفً عنه الخطؤ والزلل  إن كون البابا معصوم

علٌه فحسب وإنما على اإلرادة السماوٌة أٌضاً فالبابا ال واالنتفاض علٌه اعتداًء 

فوق المسبولٌة وفوق الشبهات، وفً النصرانٌة دابماً على حق دابماً برئ، 

عكس المسلم، مجبر ومثاًب على سكوته الدابم بالنصرانً ولذا ؾوالحساب، 

. ومعاقباً ومسبوالً عن أي خرق لقواعد السكوت األبدي

البابوٌة فً "ٌقول دٌورانت تحت عنوان :أوضاع الباباوات الخفٌة

: ما ٌلً (1049- 867)فً الفترة الزمنٌة " الحضٌض

استطاعت مروزٌا، وهً ابنة أحد الموظفٌن فً قصر البابا أن تنجح " 

كما أفلحت  (911-904)فً اختٌار عشٌقها سرجٌوس الثالث لكرسً البابوٌة 

وكان  (928-914)زوجة هذا الموظؾ ثٌودورا فً تنصٌب البابا ٌوحنا العاشر 

: " قال دٌورانت (1054 - 1049)"إصبلح الكنٌسة"وتحت عنوان "عشٌقاً لها 

( 1:ثبلث مشاكل داخلٌة، كان ٌضطرب بها قلب الكنٌسة فً ذلك الوقت وهً

الزواج أو التسري بٌن  (2المتاجرة بالمناصب فً محٌط البابوٌة واألسقفٌة 

. رجال الدٌن من ؼٌر الرهبان

  .وجود حاالت متفرقة من الدعارة بٌن الرهبان أنفسهم
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 فابٌان الفرنسٌة

 

 

بعد أن كنت أستمد نظام حٌاتً من صانعً الموضة فً العلم أصبحت "

" حٌاتً تسٌر تبعاً لمبادئ اإلسبلم 

. فً الثمانٌنات من القرن الماضً:تارٌخ اسبلمها

عارضة األزٌاء الفرنسٌة، فتاة فً الثامنة والعشرٌن من " فابٌان " 

عمرها، جاءتها لحظة الهداٌة وهً ؼارقة فً عالم الشـهرة واإلؼراء 

تركت هذا العالم بما فٌه، وذهبت  إلى .. انسحبت فً صمت.. والضوضاء

وسط ظروؾ قاسٌة ! لتعمل فً تمرٌض جرحى المجاهدٌن األفؽان! أفؽانستان

! وحٌاة صعبة

ًَّ ورحمته بً لضاعت حٌاتً فً عالم :" تقول فابٌان لوال فضل هللا عل

فٌه اإلنسان لٌصبح مجرد حٌوان كل همه إشباع رؼباته وؼرابزه ببل قٌم وال ٌنحدر 

 ".مبادئ 

منذ طفولتً كنت أحلم دابماً بؤن أكون ممرضة :" ثم تروي قصتها فتقول

متطوعة، أعمل على تخفٌؾ اآلالم لؤلطفال المرضى، ومع األٌام كبرت، ولََفتُّ 

ضنً الجمٌع  على التخلً - بما فٌهم أهلً - األنظار بجمالً ورشاقتً، وحرَّ
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ًَّ الربح المادي الكثٌر،  عن حلم طفولتً، واستؽبلل جمالً فً عمل ٌدرُّ عل

والشهرة واألضواء، وكل ما ٌمكن أن تحلم به أٌة مراهقة، وتفعل المستحٌل من 

. أجل الوصول إلٌه

، فسرعان ما عرفت طعم -أو هكذا بدا لً - وكان الطرٌق أمامً سهبلً 

ولكن كان الثمن ....الشهرة، وؼمرتنً الهداٌا الثمٌنة التً لم أكن أحلم باقتنابها

ًَّ أوالً أن أتجرد من إنسانٌتً، وكان شرط النجاح والتؤلّق .. ؼالٌاً  فكان ٌجب عل

أن أفقد حساسٌتً، وشعوري، وأتخلى عن حٌابً الذي تربٌت علٌه، وأفقد 

ذكابً، وال أحاول فهم أي شًء ؼٌر حركات جسدي، وإٌقاعات الموسٌقى، كما 

ًَّ أن أُحرم من جمٌع المؤكوالت اللذٌذة، وأعٌش على الفٌتامٌنات  كان عل

.. الكٌمٌابٌة والمقوٌات والمنشطات، وقبل كل ذلك أن أفقد مشاعري تجاه البشر

. ال أرفض أي شًء.. ال أحب.. ال أكره

إن بٌوت األزٌاء جعلت منً صنم متحرك مهمته العبث بالقلوب 

فقد تعلمت كٌؾ أكون باردة قاسٌة مؽرورة فارؼة من الداخل، ال .. والعقول

أكون سوى إطار ٌرتدي المبلبس، فكنت جماداً ٌتحرك وٌبتسم ولكنه ال ٌشعر، 

ولم أكن وحدي المطالبة بذلك، بل كلما تؤلقت العارضة فً تجردها من بشرٌتها 

أما إذا خالفت أٌاً من تعالٌم األزٌاء .. وآدمٌتها زاد قدرها فً هذا العالم البارد

ض نفسها أللوان العقوبات التً ٌدخل فٌها األذى النفسً، والجسمانً  فُتعرَّ

! أٌضاً 

وعشت أتجول فً العالم عارضة ألحدث خطوط الموضة بكل ما فٌها من 

تبرج وؼرور ومجاراة لرؼبات الشٌطان فً إبراز مفاتن المرأة دون خجل أو 

". حٌاء 

: حدٌثها فتقول" فابٌان " وتواصل 

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 144 

إال من الهواء - لم أكن أشعر بجمال األزٌاء فوق جسدي المفرغ " 

بٌنما كنت اشعر بمهانة النظرات واحتقارهم لً شخصٌاً واحترامهم - والقسوة 

. لما أرتدٌه

.. (لو)وفً كل إٌقاعاتً كانت تصاحبنً كلمة .. كما كنت أسٌر وأتحرك

وقد كان ذلك صحٌحاً، فكنا .. وقد علمت بعد إسبلمً أن لو تفتح عمل الشٌطان

فً عالم الرذٌلة بكل أبعادها، والوٌل لمن تعرض علٌها وتحاول االكتفاء بعملها نحٌا 

 ".فقط 

: وعن تحولها المفاجا من حٌاة الهٌة عابثة  إلى أخرى تقول

كان ذلك أثناء رحلة لنا فً بٌروت المحطمة، حٌث رأٌت كٌؾ ٌبنً " 

الناس هناك الفنادق والمنازل تحت قسوة المدافع، وشاهدت بعٌنً مستشفى 

لؤلطفال فً بٌروت، ولم أكن وحدي، بل كان معً زمٌبلتً من أصنام البشر، 

. وقد اكتفٌن بالنظر ببل مباالة كعادتهن

فقد انقشعت عن عٌنً فً تلك اللحظة .. ولم أتمكن من مجاراتهن فً ذلك

ُؼبللة الشهرة والمجد والحٌاة الزابفة التً كنت أعٌشها، واندفعت نحو أشبلء 

. األطفال فً محاولة إلنقاذ من بقً منهم على قٌد الحٌاة

ولم أعد  إلى رفاقً فً الفندق حٌث تنتظرنً األضــواء، وبدأت رحلتً 

. نحو اإلنسانٌة حتى وصلت  إلى طرٌق النور وهو اإلسبلم

وتركت بٌروت وذهبت  إلى باكستان، وعند الحدود األفؽانٌة عشت الحٌاة 

. الحقٌقٌة، وتعلمت كٌؾ أكون إنسانٌة

وقد مضى على وجودي هنا ثمانٌة أشهر قمت بالمعاونة فً رعاٌة األسر 

. التً تعانً من دمار الحروب، وأحببت الحٌاة معهم، فؤحسنوا معاملتً

وزاد قناعتً فً اإلسبلم دٌناً ودستوراً للحٌاة من خبلل معاٌشتً له، 

وحٌاتً مع األسر األفؽانٌة والباكستانٌة، وأسلوبهم الملتزم فً حٌاتهم الٌومٌة، 
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ثم بدأت فً تعلم اللؽة العربٌة، فهً لؽة القرآن، وقد أحرزت فً ذلك تقدماً 

. ملموساً 

وبعد أن كنت أستمد نظام حٌاتً من صانعً الموضة فً العلم أصبحت 

حٌاتً تسٌر تبعاً لمبادئ اإلسبلم وروحانٌاته 

إلى موقؾ بٌوت األزٌاء العالمٌة منها بعد هداٌتها، "  فابٌان " وتصل 

وتإكد أنها تتعرض لضؽوط دنٌوٌة مكثفة، فقد أرسلوا عروضاً بمضاعفة دخلها 

فما كان منهم إال أن أرسلوا .. الشهري  إلى ثبلثة أضعافه، فرفضت بإصرار

. إلٌها هداٌا ثمٌنة لعلها تعود عن موقفها وترتد عن اإلسبلم

ولجؤوا  إلى محاولة ..ثم توقفوا عن إؼرابً بالرجوع:" وتمضً قابلة

تشوٌه صورتً أمام األسر األفؽانٌة، فقاموا بنشر أؼلفة المجبلت التً كانت 

تتصدرها صوري السابقة عملً كعارضة أزٌاء، وعلقوها فً الطرقات وكؤنهم 

توبتً، وحالوا بذلك الوقٌعة بٌنً وبٌن أهلً الجدد، ولكن خاب ظنهم ٌنتقمون من 

 ".والحمد هلل 

: وتنظر فابٌان  إلى ٌدها وتقول

لم أكن أتوقع أن ٌدي المرفهة التً كنت أقضً وقتاً طوٌبلً فً " 

المحافظة على نعومتها سؤقوم بتعرٌضها لهذه األعمال الشاقة وسط الجبال، 

ولكن هذه المشقة زادت من نصاعة وطهارة ٌدي، وسٌكون لها حسن الجزاء 

 .238جرٌدة المسلمون العدد /".عند هللا سبحانه وتع إلى إن شاء هللا 

ادركت فابٌان منذ اكثر من ربع قرن ان النساء عبٌد اللهة : تعقٌب سرٌع

- الموضة، واتخذت قرارها بالتمرد على الهة الموضة، واالنصٌاع هلل عزوجل

فمتى تدرك الفتٌات المحسوبات على -... مضحٌة بالمبلٌٌن واالضواء والشهرة 

اإلسبلم هذه الحقٌقة وٌنصعن لرب العباد بدل االنسٌاق وراء الخبٌثٌن 

!! والتافهٌن
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  االمرٌكٌةكاٌسً ستارَبك

مة الوعً  ٌَّة، أخذت زمام القٌادة فً منظَّ ٌَّة النِّهاب راس نة الدِّ فً السَّ

ٌَّة، ألنًِّ وجدت بؤنَّ إخوانً لم ٌكونوا نشطاء كما ٌنبؽً ًِّ الجامع . اإلسبلم

وحٌث إنًِّ كنت دوماً أدفعهم للقٌام ببعض األمور، وأقوم بتذكٌرهم ببعض 

ًَّ لقب   ".األُم كاٌسً"األحداث، أطلقوا عل

: تعقٌب

هذا هو الفرق بٌن مسلم ورث اإلسبلم وأصبح مسلماً ألن أبوٌه كذلك، 

فالمسلم العادي ٌكتفً بؤن ٌكون مسلما . وبٌن مسلم أسلم بعد أن أعمل عقله

لوحده والٌبالً أسلم الناس أم لم ٌسلموا أما المسلم المستنٌر فٌتمنى لو دخل 

. الناس كلهم فً دٌن هللا وٌعمل لذلك

 1997:تارٌخ اسبلمها

:  تروي األخت كاٌسً حكاٌة رحلتها من الكفر  إلى اإلٌمان فتقول

ًِّ حول فكرة الخبلص النصرانٌة جاء بعد تعمٌدي وأنا فً  ل إدراكً األوَّ

ٌَّة ٌَّة الجنوب ٍر فً إحدى الكنابس المعمدان : فقد ُعلِّْمُت فً مدرسة األحد. سنٍّ مبكِّ

دة، فإنَّك ستذهبٌن  إلى جهنَّم" ". إذا لم تكونً ُمعمَّ

فقد سؤلُت أمًِّ عن التعمٌد . حصل تعمٌدي ألنًِّ كنت أُرٌد إرضاء النَّاس

عتنً لكً أفعل ذلك- حٌن جاءت  إلى ؼرفتً فً إحدى األُمسٌات- وهكذا . فشجَّ

ٌَّة مة القاعة الكنس رت فً ٌوم األحد التالً أن أذهب  إلى ُمقدِّ وخبلل . قرَّ

اهب الشاب هُت سابرًة  إلى األمام ألُقابل الرَّ ٌَّة للموعظة، توجَّ . التراتٌل النِّهاب

ٌَّانً، وقعد بجانبً على المقعد الطوٌل . كانت هناك ابتسامٌة على وجهة، فح

ألنًِّ أُحبُّ : "انتظرت ُبرهًة ثمَّ قلت"... لماذا ترٌدٌن أن تفعلً هذا؟: "سؤلنً

بلم)المسٌح  بلة والسَّ وبعد انتهاء هذا ". ، وأنا أعرؾ أنَّه ٌحبُّنً(علٌه الصَّ

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 147 

ًَّ أعضاء الكنٌسة وعانقونً على أن تكون مراسم الؽمر ... التصرٌح، جاء إل

. فً الماء بعد بضعة أسابٌع

ًِّ عمري المبكِّرة فً الكنٌسة  وضة-خبلل سن أذكر - وحتى فً صؾِّ الرَّ

ًِّ أثناء دروس مدرسة األحد وت -فٌما بعد . أنَّنً كنت ُمشاركًة فً اإلٌقاع الصَّ

ًِّ مراهقتً األولى ٌَّات، والَّتً - أثناء سن كنت عضواً فً مجموعة البنات الفت

اً من أجل  ٌَّ ٌَّة، وقامت بالتَّخٌٌم سنو التقت فً الكنٌسة من أجل النَّشاطات األسبوع

ٌَّة اً من . الرٌاضة الروح ٌَّماً مع أعضاٍء أكبر منًِّ سنَّ وفً صباي حضرت مخ

ٌَّة وعلى الرؼم من أنًِّ لم أقض الكثٌر من الوقت معهم فً . المجموعة الشباب

ق للشبٌبة"السابق، إالَّ أنَّهم كانوا ٌعرفوننً  الفتاة الَّتً تعزؾ "، أو "كإبنة المنسِّ

ة ٌَّة الخاصَّ  ". البٌانو فً المناسبات الكنس

ث عن زواجه ٌَّم كان هناك رجٌل ٌتحدَّ ث . فً إحدى أُمسٌات هذا المخ تحدَّ

ة لقابه بزوجه ٌَّة حٌث ُتعتبر . عن قصَّ ة األمرٌك لقد ترعرع فً الوالٌات المتحدَّ

اً،  ٌَّ  الُمواعدة أمراً طبٌع

كان بإمكانه فقط أن ٌلتقً بها برفقة - فً تقالٌد تلك الفتاة–ولكن 

ر أن ٌستمرَّ فً لقاءها.  معهما"محرم"حارسٍ  . وبما أنَّه كان ُمعجباً بها فقد قرَّ

وكان هناك شرٌط آخر، وهو أنَّهما لم ٌكن بإمكانهما أن ٌلمس أحدهما اآلخر 

م لطلب ٌدها، ُسمح لهما بإمساك األٌدي. حتى ٌعقدا الخطبة كان . و بعد أن تقدَّ

هبة ٌُشعرنً بالرَّ ٌَّرنً، وما زال  ا ح فقد كان من الجمٌل أن أُفكِّر بؤنَّ . هذا ممَّ

اً حتى تمَّ هذا  مثل هذا االكتشاؾ عن شخٍص آخٍر كان ٌمكن أن ٌظلَّ سرَّ

ة أمتعتنً، إالَّ أنَّنً لم أكن أظنُّ أبداً أنَّها ٌمكن أن . االعتراؾ ومع أنَّ القصَّ

ر . تتكرَّ

ٌن فً حٌاتً ٌَّر دور الدِّ فقد كنت . بعد بضع سنوات، تطلَّق والداي، وتؽ

ن ٌْ ٌِّ فقد كان . دابماً أنظر  إلى عابلتً من خبلل عٌون طفلة، فكانوا بذلك ِمثال
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اسا فً الكنٌسة وذو إحتراٍم كبٌر، وكان معروفاً من الجمٌع وكانت . والدي شمَّ

. والدتً نشطًة فً مجموعات الشبٌبة

. عندما ؼادرت أُمًِّ البٌت، أخذت دور العناٌة بؤبً وأخويَّ االثنٌن

واستمرَّ ذهابنا  إلى الكنٌسة، ولكن بسبب زٌارتنا ألُمًِّ فً ُعَطِل نهاٌة 

 . األسبوع، أصبحت زٌاراتنا للكنٌسة أقل

ع لٌبلً  ا نتجمَّ ا فً بٌت والدي، كنَّ الرسالة "لقراءة - وفً كلِّ لٌلةٍ –عندما كنَّ

ث عن المحبَّة واإلحسان" (13-1)األولى  إلى مإمنً كورونثوس  . والَّتً تتحدَّ

اً حتى حفظتها عن ظهر قلب اٍت كثٌرٍة جدَّ رت القراءة معهم مرَّ فقد . وقد كرَّ

عم المعنويِّ ألبً، على الرؼم من أنًِّ لم أكن أفهم  كانت تمثِّل نوعاً من الدَّ

. لماذا

وفً فترة ثبلث سنواٍت متتالٌٍة انتقل أخً األكبر، ثمَّ أخً األصؽر، ثمَّ أنا  

وفً ذلك الوقت لم تعد أُمًِّ تذهب  إلى الكنٌسة، وهكذا وجد . إلى بٌت والدتً

اً  ٌَّ هاب  إلى الكنٌسة لٌس ضرور  .أخواي أنَّ الذِّ

راسة - وبانتقالً  إلى بٌت أُمًِّ  نة قبل األخٌرة من مرحلة الدِّ خبلل السَّ

ٌَّة ففً ٌومً . أنشؤت صداقاٍت جدٌدٍة، واكتشفت طرٌقًة مختلفًة فً الحٌاة- الثانو

فت  إلى فتاٍة كانت ؼاًٌة فً اللطؾ ل تعرَّ ًِّ األوَّ راس ًِّ . الدِّ راس وفً الٌوم الدِّ

التالً دعتنً لزٌارتها فً بٌتها خبلل عطلة نهاٌة األسبوع، ألقابل عابلتها 

لتنً عابلتها على الفور . وأزور كنٌستها ٌِّبةٍ "تقبَّ . لها" قُدوٍة حسنةٍ "و " كفتاٍة ط

ن الَّذٌن حضروا  إلى كنٌستها،  وأٌضاً صدمتنً المفاجؤة من جماعة المصلٌِّ

ٌُّونً بالعناق  جال ح فعلى الرؼم من أنًِّ كنت ؼرٌبًة عنهم إالَّ أنَّ كلَّ النِّساء والرِّ

. والقَُبل وجعلونً أشعر بؤنًِّ فً موضع ترحٌب

بعد قضابً المستمرِّ للوقت مع هذه العابلة، وذهابً  إلى كنٌستهم فً 

ة فً كنٌستهم  ثوننً عن معتقداتهم الخاصَّ -ُعَطل نهاٌة األسبوع، بدأوا ٌحدِّ

بلم)" كنٌسة المسٌح" بلة والسَّ ابفة تسٌر على العهد الجدٌد . (علٌه الصَّ فهذه الطَّ
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ًِّ لكتابات بولس) ٌة فً الكنٌسة . (أو التطبٌق الحرف ٌَّ فلم ٌكن لدٌهم آالٌت موسٌق

اٌظ مدفوعً األجر، بل  ًُّ فقط؛ ولم ٌكن هناك ُوعَّ وت بلة، بل الؽناء الصَّ أثناء الصَّ

بلة ٌُسمح للنِّساء بالحدٌث فً . كان بعض كبار السنِّ ٌقودون الصَّ ولم ٌكن 

وكان النبٌذ والخبز . وال ٌحتفلون بعٌد المٌبلد، والفصح، وباقً األعٌاد. الكنٌسة

مان بالمشاركة كلَّ ٌوم أحد ٌُقدَّ ر  وكان التعمٌد ٌتمُّ فوراً، وفً . ؼٌر المخمَّ

ر فٌها اآلثم بؤن ٌصبح مإمناً  وعلى الرؼم من أنًِّ كنت أُعتبر . اللحظة الَّتً ٌقرِّ

كانوا ٌعتقدون بؤنًِّ سؤذهب  إلى " كنٌسة المسٌح"نصرانٌة، إالَّ أنَّ أعضاء 

داً فً كنٌستهم وعلى طرٌقتهم د ُمجدَّ ل انفجاٍر . جهنَّم إذا لم أتعمَّ فكان هذا أوَّ

ًٍّ فً نظامً العقابديّ  ٌُعمل . ربٌس فهل أنا ترعرت فً كنٌسٍة كان كلُّ ما فٌها 

ًة أخرى؟! بطرٌقٍة خاطبة؟ د مرَّ ًَّ حقَّاً أن أتعمَّ ب عل ! وهل كان ٌتوجَّ

ثتها عن ارتباكً، . عند هذه النقطة كان لً نقاٌش مع أُمًِّ حول العقٌدة حدَّ

ٌَّة . وأنَّنً فقط أحتاج  إلى من ٌوضح لً األمور ٌن قوس الدِّ وأصبحت ناقدًة للطُّ

ٌُركِّزون على  اظ ٌحكون لنا القصص فقط، وال  فً كلِّ الكنابس، ألنَّ الوعَّ

اً، فلماذا ال : "ولم ٌكن باستطاعتً أن أفهم. اإلنجٌل اً جدَّ إذا كان اإلنجٌل مهمَّ

ٌَّة؟ بلة الكنس " ٌُقرأ لوحده فً الصَّ

ومع أنًِّ فكَّرت بالتعمٌد كلَّ ٌوم أحد، ولفترٍة ُتقارب السنتٌن، إالَّ أنَّنً لم 

م للتعمٌد كنت أُصلًِّ هلل تع إلى لٌدفعنً لؤلمام إن كان فعل ذلك . أستطع أن أتقدَّ

. صابباً، ولكنَّ هذا لم ٌحدث أبداً 

ٌَّة وأصبحت منفصلًة عن كلِّ الكنابس،  نة التالٌة، ذهبت  إلى الكل فً السَّ

ام اآلحاد كنت أزور بعض الكنابس مع . كإنساٍن ٌبدأ من جدٌد ٌَّ فً بعض أ

ٌَّة قوس الدٌن حاولت االنضمام  إلى . األصدقاء، فقط ألشعر بلحظات نقٍد للطُّ

ٌَّة، ولكنًِّ شعرت بؤنَّ األشٌاء خاطبٌة هناك أٌضاً  ٌَّة المعمدان ب ٌَّة الطبلَّ فقد . الجمع

ٌَّة ُمعتقدًة بؤنًِّ سؤجد شٌباً ٌشبه كنٌسة المسٌح  بلة )جبت  إلى الكل علٌه الصَّ

بلم وعندما كان ٌصادؾ وأعود  إلى منزل . ، ولكنَّ مثل ذلك لم ٌوجد(والسَّ
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ٌَّة، كنت أزور الكنٌسة لكً أحصل على شعوٍر  ام الُعَطل األسبوع ٌَّ والدتً أ

ٌَّة والترحٌب . فوريٍّ بالمشاركة االجتماع

ام اآلحاد بالؽناء فً الَجْوقة  ٌَّ ٌَّة أمضٌت أ فً سنتً الثانٌة فً الكل

ٌَّة لكنٌسة  ٌِّداً من المال"وٌك فورٌست"الموسٌق ومع . ، ألنًِّ كنت أكسب مبلؽاً ج

ٌَّة ألجنً  قوس الدٌن أنًِّ لم أكن أُومن بمعتقدات الكنٌسة، إالَّ أنًِّ كنت أحتمل الطُّ

 .المال

نة قابلت مسلماً كان ٌسكن فً سكن   وفً شهر تشرٌن األول من هذه السَّ

ب الَّذي كنت أسكن فٌه كان شخصاً لطٌفاً، وكان دابماً ٌبدو ُمتؤمِّبلً أو . الطبلَّ

اه . ؼارقاً فً تفكٌٍر عمٌق ٌَّ وفً إحدى األمسٌات قضٌت كلَّ األمسٌة سابلًة إ

ٌن ٌَّة حول اإلٌمان والدِّ ًٍّ . بعض األسبلة الفسلف ث عن إٌمانه كمسلٍم شٌع فتحدَّ

 ًّ ًٍّ إسماعٌل ٌَّة . إمام وعلى الرؼم من أنَّ أفكاره لم تمثِّل تماماً طابفته اإلسبلم

، إالَّ أنَّ تصرٌحاته (حٌث أنَّه كان أٌضاً ُمرتبكاً وباحثاً عن بعض اإلجابات)

ة ٌَّة جعلتنً أتساءل عن معتقداتً الخاصَّ نا ُولدنا فً هذا : األساس فهل نحن ألنَّ

حٌح؟ ٌن الصَّ ن بؤنَّه هو الدِّ ٌن، فإنَّ ذلك ٌتضمَّ  الدِّ

راؼبًة فً نفس - وٌوماً بعد ٌوم كنت ألقاه وأسؤله الكثٌر من األسبلة 

ة ل مرَّ ولكنَّه لم ٌعد ٌجٌب - المستوى من التعامل معه، كما حصل حٌن التقٌنا ألوَّ

ٌَّة الَّتً كانت لديّ  . على أسبلتً، أو ٌوافق االحتٌاجات الروح

ٌؾ التالً، عملت فً إحدى المكتبات، وكنت ألتهم أيَّ كتاٍب  فً الصَّ

، . استطعت إٌجاده عن اإلسبلم ًِّ مت نفسً لمسلٍم آخر فً الحرم الجامع ثم قدَّ

هنً لقراءة القرآن . وبدأت أسؤله عن اإلسبلم وبدل أن ٌجٌبنً على أسبلتً وجَّ

ٌة عن اإلسبلم، كان ٌجٌبنً علٌها. الكرٌم . وفً أيِّ وقٍت كان لديَّ أسبلٌة عامَّ

نة، وكنت سعٌدًة لشعوري  تٌن خبلل تلك السَّ ًِّ مرَّ ذهبت  إلى المسجد المحل

داً  ٌَّة ُمجدَّ . بنوٍع من المشاركة االجتماع
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ٌؾ، أصبحت أكثر حساسًٌة تجاه  وبعد قراءتً عن اإلسبلم خبلل الصَّ

 .التصرٌحات الَّتً ُتدلى عن المسلمٌن

 ، ًّ راس ًٌَّة عن اإلسبلم فً منتصؾ الفصل الدِّ ًة تمهٌد  وعندما كنت آخذ مادَّ

كنت أشعر باإلحباط حٌن ٌقوم األستاذ بإلقاء تعقٌباٍت خاطبة، ولكنًِّ لم أُكن 

حه ٌَّة، أصبحت عاملًة . أعرؾ كٌؾ أُصحِّ وفً نشاٍط خارٍج عن دراستً الجامع

ًِّ هً  مٍة حدٌثة النشؤة فً حرمنا الجامع مة الوعً "نشطًة وداعمًة لمنظَّ منظَّ

 ًّ م لآلخرٌن على ". اإلسبلم وحٌث إنَّنً كنت العضو األنثوي الوحٌد، كنت أُقدَّ

ٍة كان فٌها أحد المسلمٌن ٌقول ذلك كنت ". نصرانٌة المجموعة"أنًِّ  وفً كلِّ مرَّ

كنت أظنُّ بؤنًِّ كنت أفعل كلَّ ما كانوا ٌفعلون، وأنًِّ  أنظر إلٌه بحٌرة، ألنًِّ

ٌَّة، ولم . بذلك كنت مسلمًة أٌضاً  فقد امتنعت عن أكل لحم الخنزٌر واصبحت نبات

وم فً شهر رمضان المبارك، ولكن كان ال  أكن أبداً أُحبُّ الخمر، وبدأت الصَّ

... ٌزال هناك اختبلٌؾ ما

رت أن  ٌَّة حصلت بعض التؽٌٌرات، فقد قرَّ نة قبل النهاب فً نهاٌة تلك السَّ

ً شعري، ألُخفٌه عن أعٌن النَّاس ًة أخرى فكَّرت بذلك كشًٍء جمٌل، . أُؼطِّ ومرَّ

حتى أنَّه لم . وكانت لديَّ فكرةٌ بؤنَّ زوجً فقط سٌكون بإمكانه أن ٌرى شعري

ثنً أحٌد عن الحجاب حٌث إنَّ الكثٌر من األخوات فً المسجد لم ٌكنَّ ... ٌحدِّ

. ٌلبسنه

ٌؾ، كنت أجلس فً المدرسة أتصفَّح اإلنترنت، باحثًة عن  فً ذلك الصَّ

ٍة ألُناٍس مسلمٌن، . مواقع عن اإلسبلم ٌَّ كنت أرٌد العثور على عناوٌن إلكترون

 .ولكنًِّ لم أُوفَّق

واج خول  إلى صفحٍة كانت رابطًة للزَّ قرأت بعض .  وأخٌراً ؼامرت بالدُّ

مت . اإلعبلنات، وحاولت أن أجد أُناساً فً مثل سنًِّ ألكتب لهم عن اإلسبلم وقدَّ

واج، أنا فقط أرٌد أن أتعلَّم عن : "لرسابلً بعبارة إنَّنً ال أبحث عن الزَّ

اٍم وصلنً ثبلثة ردود من ثبلثٍة من المسلمٌن". اإلسبلم ٌَّ رسالٌة من : بعد بضعة أ
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ًٍّ كان ٌدرس فً الوالٌات المتحدة، وأخرى من مسلٍم هنديٍّ كان ٌدرس  باكستان

ٌَّة م لً كلُّ . فً انجلترا، واألخٌرة من مسلٍم ٌعٌش فً دولة اإلمارات العرب قدَّ

 ًِّ أٍخ منهم المساعدة بطرٌقٍة فرٌدة، ولكنًِّ بدأت المراسلة مع المسلم الباكستان

ًِّ لمنطقتً . الَّذي ٌعٌش فً الوالٌات المتحدة، لتواجده فً نفس النطاق الزمن

ٌَّة . كنت أُرسل إلٌه األسبلة، وكان هو بدوره ٌقوم بإرسال إجاباٍت شاملٍة ومنطق

وعند هذه النقطة عرفت بؤنَّ اإلسبلم هو دٌن الحّق، فكلُّ النَّاس سواسًٌة بؽضِّ 

جوع  إلى القرآن  النَّظر عن اللون أو العمر أو الجنس أو العرق، إلخ؛ وبالرُّ

ًِّ . الكرٌم تلقٌَّت إجاباٍت على أسبلٍة ُمعقَّدةٍ  باط االجتماع فؤصبحت أشعر بالرِّ

ًِّ مع المسلمٌن، فؤصبحت لديَّ حاجٌة قوٌٌة ؼامرةٌ  إلعبلنً الشهادتٌن فً  النوع

بلة )من إنكار المسٌح " الخوؾ النصرانً"ولم ٌعد لديَّ . المسجد علٌه الصَّ

بلم كإله، فقد آمنت بؤنَّ هناك إلهاً واحداً فقط، وأنَّه ال ٌمكن أن ٌكون له  (والسَّ

ام الخمٌس من شهر تموز لعام . شرٌك ٌَّ اً مع 1997وفً مساء أحد أ ٌَّ ثت هاتف  تحدَّ

، وسؤلت المزٌد من األسبلة، وتلقٌَّت المزٌد من اإلجابات  ًِّ األخ الباكستان

ٌَّة هاب  إلى المسجد فً الٌوم التالً. الموثوقة والمنطق رت الذِّ . فقرَّ

وأخته ؼٌر المسلمة، " وٌك فورٌست"ذهبت  إلى المسجد مع أٍخ مسلٍم من 

ٌَّتً ث مع اإلمام بعد خطبة . ولكنًِّ لم أُخبره ِبِن ذكرت فقط بؤنًِّ أرٌد أن أتحدَّ

. وبعد أن أنهى اإلمام خطبته، وصلَّى بالمسلمٌن، جاء للحدٌث معً. الجمعة

ا هو ضروريٌّي لكً أصبح مسلمة ًة . فسؤلته عمَّ ٌَّ فؤجابنً بؤنَّ هناك أركاناً ربٌس

فقلت له بؤنًِّ درست اإلسبلم ألكثر من عام، . لئلسبلم باإلضافة  إلى الشَّهادتٌن

دت أمامه بؤنًِّ . وأنًِّ جاهزةٌ ألصبح مسلمة أشهد أنَّ ال إله إالَّ هللا، وأنَّ "فردَّ

داً رسول هللا وهكذا أصبحت مسلمًة فً الثانً عشر من شهر تموز لعام ". محمَّ

. ، والحمد هلل1997

ثمَّ فُتحت بعد ذلك أمامً الكثٌر . كانت هذه هً الخطوة األولى والكبرى

الً بتعلُّم . من األبواب، وما زالت ُتفتح بنعمٍة من هللا سبحانه وتعالى بدأت أوَّ
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بلة، ثمَّ زرت مسجداً آخراً فً  ، وبدأت بلبس الحجاب بعد "سالم-وٌنستون"الصَّ

.... ذلك بؤسبوعٌن

ٌؾ تكون لديَّ مشكلٌة بخصوص الحجاب فمدراء . أثناء عملً فً الصَّ

راً " ٌدعوننً أذهب"العمل ال ٌحبونه،و فهم ٌعتقدون بؤنًِّ ال ٌمكننً أن . مبكِّ

ٌَّة بطرٌقٍة حسنة، ألنَّ مبلبسً ُتعٌق " أقوم" بعملً فً بٌع الحقابب المدرس

ٍر كبٌرة. حركتً ٌَّة تحرُّ وأنا أقابل . ولكنًِّ وجدت أنَّ فً لبس الحجاب عمل

قون . كلَّ ٌوم ألتقً بؤُناٍس ُجُدد، والحمد هلل... المسلمٌن وهم ٌتسوَّ

مة الوعً  ٌَّة، أخذت زمام القٌادة فً منظَّ ٌَّة النِّهاب راس نة الدِّ فً السَّ

ٌَّة، ألنًِّ وجدت بؤنَّ إخوانً لم ٌكونوا نشطاء كما ٌنبؽً ًِّ الجامع . اإلسبلم

وحٌث إنًِّ كنت دوماً أدفعهم للقٌام ببعض األمور، وأقوم بتذكٌرهم ببعض 

ًَّ لقب  ". األُم كاٌسً"األحداث، أطلقوا عل

ٌَّة  ٌَّة اختٌار ٌَّة أخذت مباحَث دراس نة النِّهاب وخبلل الفصل الثانً من السَّ

ٌَّة ٌَّة . عن اإلسبلم والنصرانٌة والٌهود ٌَّدًة، ألنًِّ كنت أُمثِّل األقل وكانت كلُّها ج

ما شاء هللا، كم كان جمٌبلً أن أُمثِّل اإلسبلم، وأن أقول . فً كلٍّ منها (المسلمة)

. للنَّاس الحقٌقة عن المسلمٌن، وعن هللا سبحانه وتعالى

 "وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمٌن"
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  االلمانٌةكرٌستٌان باكر

 بدأت فً البحث عن الحب، وبعد تعرفً  إلى اإلسبلم اكتشفت أننً "

كنت أفتقد  إلى الحب االسمى، وهو حب هللا، وبعد اٌجاد هذا الحب اعتنقت 

 .اإلسبلم وأصبحت أإدي واجباتً الدٌنٌة كمسلمة اوروبٌة

 1993:تارٌخ اسبلمها

األوروبٌة تجد  (MTV)المؽنٌة كرٌستٌان باكر من قناة إم تً فً  

كنت فً القمة ولكن كانت تجربة محطمة "المعنى الحقٌقً للحٌاة فً اإلسبلم 

. لم أستطع أن أستمر...للروح

.  ولدت كرٌستٌان فً عابلة بروستانتٌة وعاشت فً هامبورج، ألمانٌا

 عندما كانت فً سن الواحدة والعشرٌن اشتركت فً رادٌو هامبورج 

تصبح مذٌعة لكمذٌعة فً الرادٌو، بعد سنتٌن اختٌرت من بٌن آالؾ المتقدمٌن 

 . أخبار لقناة إم تً فً األوروبٌة، ثم بعد ذلك توجهت  إلى لندن
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:  حكاٌتها فتقولكرٌستٌانتروي 

 كنت ذكٌة كنت فً العشرٌنات، عشت فً نوتٌنج هٌل، كنت البنت "

الجدٌدة فً المدٌنة، لقد دعٌت  إلى كل مكان، وصورنً المصورون وتابعتنً 

لقد أنفقت . الصحافة، والعاملٌن، التقٌت بالكثٌر من المشاهٌر، واستمتعت بوقتً

. معظم مالً فً المبلبس وسافرت  إلى كل أوروبا،  إلى أفضل األماكن

لقد كنت الفتاة اآلولى فً قناة إم تً فً وظهرت فً شاشة التلفاز طوال 

الوقت، عرفنً الناس فً أوروبا كلها، فً وقت من األوقات وقفت على 

لسبع سنوات قدمت برامج كثٌرة، وقابلت .. المنصة أمام سبعٌن ألؾ شخص

 .الكثٌرٌن من نجوم الؽناء

 ورؼم تلك الحٌاة فً عالم الشهرة، كنت فً حاجة  إلى الحٌاة ......

لقد كنت دابما منجذبة نحو الحٌاة الروحٌة، ولكن لم أفعل أي : "الروحٌة، قالت

 ...." خطوات عملٌة نحو تلك الحٌاة

 الكرٌكت الباكستانً، كانت تلك العبم التقت بعمران خان، 1992فً 

الذي كان فً ذلك الوقت ٌبحث عن – أول مرة تلتقً فٌها بمسلم، هً وعمران 

أعطاها .دارت بٌنهما الكثٌر من النقاشات عن اإلسبلم- حقٌقة اإلٌمان كذلك

 . عمران بعض الكتب عن اإلسبلم وبدأت تقرأ عن دٌن هللا

 .لقد بدأت فً تحدي انحٌازاتً وبدأت أنظر بٌن السطور: "تقول

. " قرأت القرآن وبدأ كل شٌا ٌكون له معنى

مثل قضٌة .. أثناء دراستها لئلسبلم بدأت تنظر  إلى بعض القضاٌا بتمعن

كامرأة ؼربٌة عصرٌة وذات درجة علمٌة، بالطبع : "المرأة فً اإلسبلم، قالت

احتجت ألن أنظر  إلى رإٌة اإلسبلم للمرأة، ال ٌمكن أن أقبل بؤن أظلم، 

فاكتشفت أن رسالة اإلسبلم مإٌدة للمرأة ومإٌدة للرجل، فً اإلسبلم كان للمرأة 

، الرجال ٌلبسون مبلبس محتشمة، والنساء ٌلبسن 600حق التصوٌت فً عام 
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بل كبل الجنسٌن ....مبلبس محتشمة، ال أحد من الجنسٌن ٌطلق العنان لنظره

 .ٌؽض بصره

 ال أظن أنها ظاهرة صحٌة بؤن ٌطلق الناس العنان لشهواتهم 

 ...."إن ذلك ٌثٌر الشهوة الخاطبة مرة أخرى...الجنسٌة

هً اآلن من الذٌن ٌصلون الصلوات الخمس، و...أسلمت... وأخٌراً 

ولكن اآلن ال ...كنت أشرب الخمر فً بارٌس: "وتصوم شهر رمضان، تقول

 ".ألمسها

عدت ...كانت تجربة رابعة: " ذهبت  إلى مكة، قالت2001فً عام 

عندما عادت بدأت بالدراسة الجامعٌة فً جامعة وٌست " بالسعادة والطمؤنٌنة

هذه : "قالت..مٌنٌستر، درست الطب الطبٌعً، واألعشاب، والطب الصٌنً

الكورسات فتحت أمامً أبواباً أخرى لعالم عجٌب، النظرة األخرى لئلنسان 

اإلسبلم هو أكبر هدٌة : "تقول" والطبٌعة، والصحة والمرض، كل شٌا متصل

. "حصلت علٌها

بدأت فً البحث عن الحب، وبعد تعرفً  إلى اإلسبلم : وتقول كرٌستٌان

اكتشفت أننً كنت أفتقد  إلى الحب االسمى، وهو حب هللا، وبعد اٌجاد هذا 

. الحب اعتنقت اإلسبلم وأصبحت أإدي واجباتً الدٌنٌة كمسلمة اوروبٌة

ٌّن على باكر مواجهة اإلعبلم االلمانً الناقد لها، بعد اعتناقها  وتع

االسبلم، وكذلك مواجهة حالة االؼتراب عن أصدقابها وعابلتها لكن سرعان ما 

. تقبلها والداها

عابلتً الٌوم مسرورة بعد خوض عدد من : "وتضٌؾ كرٌستٌان باكر

النقاشات حول دخولً االسبلم، وهً اآلن مقتنعة بؤن إسبلمً جعلنً سٌدة أكثر 

". طاعة هلل، فعابلتً استفادت من اسبلمً وهً أولوٌتً فً الحٌاة االن
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كتاب أصدرته باكر ترصد فٌه التحول الجذري " من إم تً فً  إلى مكة"

فً حٌاتها من شخصٌة مشهورة ارتبطت بالمهرجانات الؽنابٌة والحفبلت  إلى 

. مسلمة اوروبٌة

وتحاول مخاطبة القارئ االوروبً بؤسلوبها إلبراز الكثٌر مما ٌجهله 

. الؽرب عن االسبلم

باكر نموذج من النساء األوربٌات البلتً انجذبن  إلى اإلسبلم فً 

السنوات االخٌرة، فؤحبت اإلسبلم كدٌن واعتنقته عن قناعة، وهً اآلن ناشطة 

فً منتدٌات حوار االدٌان لتقرٌب وجهات النظر وتصحٌح المؽالطات السابدة 

 .عند الؽرب اتجاه اإلسبلم والمسلمٌن

سمٌر عواد من برلٌن وكتب  عنها 

كانت معبودة الشبٌبة الذٌن ٌعشقون موسٌقى البوب وأول مذٌعة فً قناة 

ولمع اسمها فً ألمانٌا وأوروبا عندما قامت " أم تً فً"الموسٌقى الؽربٌة

" ستونز"بإجراء مقاببلت مع عمالقة الؽناء فً العالم الؽربً مثل أعضاء فرٌق

.  ولٌنً كرافٌتز

ثم . كانت توزع حٌاتها ٌوم فً بارٌس وآخر فً برلٌن ثم  إلى نٌوٌورك

واآلن ترٌد كرٌستٌانه بٌكر . قادها مشوار حٌاتها الصاخبة  إلى اعتناق اإلسبلم

. أن تساعد بتصحٌح صورة اإلسبلم فً الؽرب

إما أن ٌنسى حٌاته السابقة : من ٌقرر تؽٌٌر نمط حٌاته ٌختار طرٌقٌن

بالنسبة لكرٌستٌانه بٌكر فقد . تماما، وإما ٌرى التحول فً حٌاته تطورا طبٌعٌا

 سنة عندما أصبحت أول مذٌعة ألمانٌة 24كان عمرها . اختارت الطرٌق األول

 وسرعان ما ؼدت نجمة معروفة فً MTVفً محطة التلفزة الؽنابٌة الشبابٌة 

كافة أنحاء أوروبا وحظٌت بشعبٌة واسعة بٌن الشباب وأجرت مقاببلت مع 

والمؽنً لٌنً كرافٌتز وكانت تسافر ٌوما  إلى " رولنج ستونز"أعضاء فرٌق

بارٌس وفً الٌوم التالً تطٌر  إلى نٌوٌورك وعقدت صداقات وثٌقة مع عدد 
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من أشهر مؽنً البوب فً الؽرب منهم براٌان أداز الذي علمها اللعب على 

. الؽٌتار

 حدث تحول جذري فً حٌاة كرٌستٌان بٌكر عندما اعتنقت 1995فً عام 

فٌلت أم "وكتبت صحٌفة. MTVاإلسبلم واستقالت من عملها فً تلفزٌون 

الٌوم تإدي كرٌستٌان فرٌضة الصبلة : األلمانٌة عن حٌاتها الجدٌدة" زونتاج

 .خمس مرات فً الٌوم، وتصوم شهر رمضان

 قبل أسابٌع عرضت المكتبات األلمانٌة كتابها عن التحول فً حٌاة هذه 

..   إلى مكةMTVمن " سنة من العمر وٌحمل عنوان43السٌدة البالؽة الٌوم 

". كٌؾ ؼٌر اإلسبلم حٌاتً

وٌؤتً عرض هذا الكتاب فً مرحلة ٌتعرض فٌها اإلسبلم فً الؽرب  

إلى اإلساءة بسبب األحكام المسبقة التً تروج لها وسابل إعبلم وجهات سٌاسٌة 

وهدؾ نشر الكتاب هو تقدٌم صورة عن حٌاة امرأة ألمانٌة . ودٌنٌة مشبوهة

 .كانت تحظى بشهرة واسعة بعد اعتناقها اإلسبلم

 قالت كرٌستٌان إن حٌاتها تؽٌرت جذرٌا وهً تعٌش كإمرأة مسلمة 

عصرٌة فً مدٌنة لندن، ال ترتدي الحجاب ومثل السابق تعمل كمقدمة برامج 

لكن المواضٌع التً تتحدث عنها وتشؽلها تختلؾ عن . فً حفبلت ومهرجانات

ولٌس ""   السابق كلٌا إذ تفضل الحدٌث عن حبها لخاتم األنبٌاء سٌدنا محمد

.  عن المشاكل الخاصة للمؽنٌة األمرٌكٌة مادونا

أنها نادرا ما تحضر حفبلت وأقلعت " فٌلت أم زونتاج"وأبلؽت صحٌفة

. عن تناول الكحول ولحم الخنزٌر وتدعو الشبٌبة  إلى الجنس بعد الزواج

تتحدث كرٌستٌان بٌكر فً كتابها عن التحول الجذري فً حٌاتها الذي 

 حٌن كانت فً قمة شهرتها لكنها لم تكن سعٌدة فً 1991كما تقول بدأ فً عام 

ذلك أن الشهرة والعمل على مدار الساعة عرضها  إلى ضؽط نفسً . حٌاتها

كبٌر، كل النجاح لم ٌوفر لها حٌاة سعٌدة  إلى أن حصل ما ؼٌر حٌاتها رأسا 

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 159 

خبلل حضورها حفل عشاء فً منزل زمٌلة لها تعرفت على شاب . على عقب

سرعان ما عاشا . باكستانً ٌدعى عمران خان وكان نجما فً لعبة الكرٌكٌت

 .قصة حب سرا ألنه مسلم وكان ارتباطه بإمرأة دون زواج مسؤلة صعبة

 تعرفت كرٌستٌان على اإلسبلم من خبلل عمران وبدأت تقرأ المصحؾ 

الشرٌؾ تبعها زٌارة  إلى باكستان حٌث أعجبت كثٌرا بكبرٌاء الناس رؼم الفقر 

المدقع الذي ٌعٌشون فٌه وصراعهم الٌومً من أجل الحصول على القوت 

فً عام . وخاصة تقاسمهم الرؼٌؾ ومع كل ذلك شعورا منهم بؤن هللا معهم

 انفصبل عن بعض وكان هذا بعدما نصح رجل دٌن عمران خان بإنهاء 1995

العبلقة ؼٌر الشرعٌة وبعد أشهر قلٌلة تزوج ٌمٌمة جولدسمٌث ابنة ملٌاردٌر 

أما الٌوم فقد تطلقا وٌمٌمة . برٌطانً التً اعتنقت اإلسبلم حبا بزوجها

. جولدسمٌث صدٌقة لكرٌستٌان

ذهب عمران ولكن كرٌستٌان ظلت متمسكة باإلسبلم وتعمقت به وتعترؾ 

. حتى الٌوم أنها مدٌنة كثٌرا لعمران ألنه كان السبب فً تعرفها على اإلسبلم

بعد انفصالهما قررت بنفسها اعتناق اإلسبلم عن قناعة وتقول الٌوم إنها سعٌدة 

. جدا ألنها أقدمت على هذه الخطوة

كان عمران ٌعرض علٌها أفكاره عن الدنٌا، الحٌاة واآلخرة، وٌشٌر دابما  

إلى اإلسبلم وٌطلعها على الكتب التً ٌقرأها عن اإلسبلم وٌفند األحكام المسبقة 

التً كانت عالقة فً عقلها وسرعان ما اكتشفت أن لدٌها الكثٌر من األحكام 

المسبقة وقالت إن هذه األحكام منتشرة فً جمٌع بلدان الؽرب والسر أن الناس 

ٌستقون معلوماتهم عن اإلسبلم من وسابل اإلعبلم وال ٌفكرون بالسعً لمعرفة 

. اإلسبلم من خبلل قراءة القرآن أو زٌارة مسجد والحدٌث  إلى اإلمام

وكرٌستٌان بٌكر واحدة من مبات األكادٌمٌٌن األلمان الذٌن اعتنقوا اإلسبلم رؼم 

األحكام المسبقة والدعاٌة المضادة وبعد أن وجدوا إجابات على أسبلتهم 

 والسعادة فً اإلسبلم
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كنت قبل أن أتعرؾ على عمران أعانً من مشكبلت :  وقالت كرٌستٌان

كثٌرة فً حٌاتً ولم أكن سعٌدة رؼم الشهرة والحفبلت لكننً كنت أشعر بفراغ 

كانت عبلقتها مع عمران جسر . ما فً نفسً وكنت أفتقد شًء اسمه الحب

الوصول  إلى حب هللا تع إلى كما تإكد وشاهدت فً باكستان كٌؾ أن الناس 

ٌقبلون بكل حب على أعمال الخٌر والبر ووقفت على نشاطات متبرعٌن أقاموا 

مستشفى لعبلج الفقراء مجانا وشاهدت الضٌاء ٌشع فً عٌون الناس واكتشفت 

. أن الناس ٌحبون وٌحترمون بعضهم بسبب إٌمانهم الشدٌد باإلسبلم

.  قررت معرفة اإلسبلم معرفة عمٌقة قبل أن تتخذ قرار اعتناق اإلسبلم

إلى جانب قراءة المصحؾ الشرٌؾ راحت تستمع  إلى الموسٌقى الصوفٌة 

واكتشفت أنها تإثر بها أكثر من أؼنٌات البوب واهتمت كثٌرا بكل ما ٌنبع عن 

اإلسبلم وصوال  إلى الفن المعماري الذي تعرفت علٌه من خبلل زٌارات قامت 

 .بها  إلى المؽرب ودمشق

:  تقول إنها منحت نفسها الوقت الكافً لخوض تجربة اإلسبلم وقالت

الحظت أن اإلسبلم هو الطرٌق الذي ال بد لً السٌر فٌه إن أردت أن أعٌش 

. ٌة شراء سجادة صبلة وبدأت تمارس شعابر الدٌنابشكل فعلً وكانت البد

تقبل الوالدٌن رؼبتها فً اعتناق اإلسبلم خاصة وأنهما ٌنتمٌان  إلى 

لكنٌسة انجٌلٌة لكن الرأي العام األلمانً لم ٌتقبل رؼبتها فقد تعٌن علٌها عند 

المشاركة فً ندوات تلفزٌونٌة الدفاع عن اإلسبلم وبعد وقت قلٌل على ظهورها 

للشباب لن ٌجدد عقدها دون إبداء " برافو"ألول مرة كمسلمة بلؽها أن تلفزٌون

وكانت فً "أم تً فً"األسباب وبعد وقت قصٌر فقدت وظٌفة العمل فً تلفزٌون

 ".أم تً فً"هذا الوقت قد نالت شهرة واسعة من خبلل عملها فً

 لم ٌستقر األمر عند ذلك فبعد وقت قلٌل على وقوع هجمات الحادي 

 كانت تزور أحد األصدقاء فً لوس 2001أٌلول عام /عشر من سبتمبر

. إذا سمعت منك كلمة هللا مرة أخرى سوؾ أطردك: أنجٌلوس الذي صرخ بها
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تقول إن الناس فً . تتذكر أنها اضطرت  إلى التوقؾ عن الحدٌث عن الدٌن

الؽرب لدٌهم صورة خاطبة تماما عن اإلسبلم وٌربطونه بالعنؾ والتطرؾ 

 .وهذا ؼٌر صحٌح ألن اإلسبلم هو السبلم ولٌس هناك دٌن ٌضطهد النساء

 زارت مكة ألداء فرٌضة الحج وتقول إنها عادت 2006 فً مطلع عام 

أسعد من السابق بكثٌر وتحاول أن تعطً الرأي العام األلمانً من خبلل 

صورة عن تجربتها مع اإلسبلم وتوضٌح " من أم تً فً  إلى مكة"كتاب

األحكام المسبقة وتإكد أن هذا أقل ما ٌمكنها عمله وتحلم بؤن تكون أول امرأة 

 (العرب الٌوم)/.تترجم القرآن لذلك هً منكبة على رفع مستوى لؽتها العربٌة
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فلبٌنٌة اللٌلى الكري  

ذكر فً إحدى إصحاحات الكتاب المقدس أن الرب واحد، ولكن ما "

ولذا قررت . فالنصرانٌة أساسها اإلٌمان بعقٌدة التثلٌث. نتعلمه أمر آخر تماما

وإذا به ..... أخٌرا أن أتوجه،  إلى القسٌس الذي كنت أتعلم منه سبل التنصٌر

. "  ٌجب علٌك أن تإمنً وٌجب علٌك أن ال تفكري:" ٌجٌبنً بكل برود

وأخذت . ترعرعت فً الكنٌسة وسط راهباتها ورهبانها: تقول األخت

. لذا كان البد لً من دراسة علم البلهوت. على عاتقً نشر رسالتها فً العالم

وكان على أن أذهب  إلى اٌطالٌا .  سنوات3وبالفعل درست البلهوت لمدة 

ولكن حدث أننً كلما تعمقت فً دراسة البلهوت، ازددت شكا . للتدرٌب هناك

. فً حقٌقته

وذلك أنه ذكر فً إحدى إصحاحات الكتاب المقدس أن الرب واحد، ولكن 

وهناك آٌة . فالنصرانٌة أساسها اإلٌمان بعقٌدة التثلٌث. ما نتعلمه أمر آخر تماما

. وهناك أضرمت نار الحٌرة فً قلبً!! صرٌحة فً الكتاب المقدس تخالؾ ذلك

أٌعقل أن أشك فً الدٌن الذي نشؤت علٌه و أحببته؟ ولكن هناك اختبلؾ، 

ٌّن ولذا قررت أخٌرا أن أتوجه بذلك السإال الذي أرقنً،  . واالختبلؾ واضح وب

ولكن بدال من أن ٌطفىء نار . إلى القسٌس الذي كنت أتعلم منه سبل التنصٌر

بدال من أن ٌعطٌنً اإلجابة الشافٌة، التً تشرح ، الحٌرة والشك فً قلبً

ٌجب علٌكً أن تإمنً :" وإذا به ٌجٌبنً بكل برود. صدري وترٌح فإادي

هكذا وبكل بساطة أإمن ببل تفكٌر؟أٌعقل أن . " وٌجب علٌكً أن ال تفكري

ٌكون هناك دٌن ٌلؽً العقل والتفكٌر تماما؟ أي دٌن هذا؟ وكٌؾ العمل؟ فؤنا 

على وشك السفر  إلى اٌطالٌا؟ وازداد إطبلعً أكثر فؤكثر على الكتاب المقدس، 

ولكن ببل جدوى فكلما تعمقت فً دراسة الكتاب المقدس، . لعلً أكتشؾ شٌبا

ًّ تماما . ازددت حٌرة، حتى أن الشك سٌطر عل
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وقررت أن أسافر . وهنا قدمت عذرا من أجل السحب من دراسة البلهوت

ولكن أٌن وكٌؾ؟ فسمعت عن اللواتً . وأبعد تماما، لعلً أجد اإلجابة الشافٌة

ٌسافرن  إلى بعض الدول من أجل الحصول على الرزق، وبالتالً ال ٌتحملن 

ولكنً . لعلً أجد اإلجابة الشافٌة هناك، فوافقت على ذلك. أي أعباء مادٌة

 .فلٌكن فً سبٌل معرفة الحقٌقة. سؤعمل خادمة

وهناك بقً الحال على ماهو .  وأراد هللا تع إلى لً القدوم  إلى األردن

ولكنً لم أٌؤس . لم أجد ؼٌر العمل فً إحدى المنازل، وال شًء ؼٌر ذلك.علٌه

فتوجهت  إلى أحد الكنابس الموجودة هناك ودعوت هللا فً الكنٌسة، دعوت هللا 

ٌا رب : فقلت. وأنا لم أعرؾ اسمه جل ّ جبلله وتقدست أسماإه تبارك وتعالى

أنت تعلم لما أتٌت  إلى هذه البلد، أنت تعلم نار الشك والحٌرة التً تمزقنً كل 

ء إال لك ٌا إلهً؟ اللهم إن كنت تعلم يماذا أفعل؟ ولمن التج. ٌوم، بل كل لحظة

أن دٌنً وعقٌدتً النصرانٌة هً الحق، فاشرح صدري لها، وإن كنت تعلم أن 

.  هناك دٌن آخر هو الحق فٌسره لً، واهدنً إلٌه

. واستجاب هللا لدعابً وأنا فً الكنٌسة: وتقول األخت

ولم تمضً . فخرجت من هناك، وعدت  إلى المنزل الذي كنت أعمل فٌه

وإذا بً أجد كتٌبا صؽٌرا فً أحد جوانب المنزل، ٌشرح . سوى أٌام معدودة

إّن هللا واحد، ، إنها اإلجابة الشافٌة. نعم هذا ما كنت أبحث عنه. عقٌدة التوحٌد

وما . لقد استجاب هللا تع إلى دعابً، وحقق لً مرادي.إّن هللا واحد ال شرٌك له

. إن انتهٌت من قراءة ذلك الكتٌب حتى بدأت استمع  إلى إذاعة القرآن الكرٌم

ووهللا وعلى الرؼم من أي ال أجٌد اللؽة العربٌة، ولكن أحسست براحة 

ولذا قررت أن أتعلم المزٌد عن . ، لم اعهد هما من قبل،وانشراح فً الصدر

ولذا بعد انتهاء مدة . والحمد هلل تع إلى أشهرت إسبلمً فً ذلك المنزل. اإلسبلم

خدمتً فً ذلك المنزل المبارك كانت السعودٌة هً المحطة الثانٌة لكً تكتحل 

عٌناي برإٌة المسجد الحرام والحرم النبوي الشرٌؾ والحمد هلل فقد أكرمنً هللا 
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 (قسم السبلمة)بكفٌلة رابعة أٌضا وقامت بإحضاري  إلى مكتب دعوة الجالٌات 

وقابلت العدٌد . فتعلمت تبلوة القرآن واللؽة العربٌة والكثٌر من الدروس الفقهٌة

واآلن بعد اسبلمً، . من الداعٌات المخلصات اللواتً ٌحملن الجنسٌة الفلٌبٌنٌة

كون داعٌه لهذا الدٌن الحق، وأنشر أن أقررت ، ودراستً فً هذا المكتب

وقد كنت ٌوما ما سؤصبح منصّرة والعٌاذ باهلل، . رسالة اإلسبلم فً الفلٌبٌن

فؤنا فخورة بدٌنً الجدٌد وإن كنت ، نعم. اإلسبلمبولكن هللا تع إلى أكرمنً 

نا على ٌقٌن وثقة أو. خادمة فؤنا مسلمة عرفت الحقٌقة عن طرٌق هذه المهنة

 .إن شاء هللا تعالى- بؤن هللا تع إلى سٌعوضنً بدالً منه جنات النعٌم 

اإلسبلم هو الدٌن الوحٌد الذي ٌطلب من اإلنسان استعمال العقل : تعقٌب

من اجل الوصول  إلى اإلٌمان بوجود الخالق اما االدٌان االخرى فبل تاذن له 

باستعمال العقل ألنها تدرك ان استعمال العقل سٌلؽٌها من الوجود ومن تلك 

االدٌان ؼٌر العقلٌة النصرانٌة وفً حكاٌة األخت لٌلى الكري اوضح الداللة 

و إلٌكم األدلة :فالعقل ال ٌقبل أن ٌكون الخالق أكثر من واحد ألسباب عدٌدة منها

 :العقلٌة و النقلٌة على بطبلن هذه العقٌدة الموضوعة

إذا كان األب هو العظٌم، واالبن هو العظٌم، و روح القدس هو العظٌم، و 

لكنهم لٌسوا الثبلثة العظماء بل العظٌم الواحد؛ فهل هذا ٌوجد فً أي لؽة من 

لؽات العالم؟؟، و إذا كانت صفة العظٌم صفة الزمة للذات الواحد كله فً ثبلثة 

فقد  (فً الناسوت)فعندما ٌنفصل االبن عن األب أوال  (أي اإلله الواحد العظٌم)

أخذ ثلث عظمة اإلله، و بقً اإلله بثلثً عظمة؛ و كذلك عندما انفصل الروح 

القدس و نزل على المسٌح و هو ٌعمد فً نهر األردن و نزل كالحمامة ٌؤخذ من 

عظمة اإلله ثلثا آخر، و ٌصبح اإلله األب بثلث عظمة؛ فهل هكذا ٌصبح الرب 

ثم َعْمْم .... كامبل؟؟ و هل هذا ما ٌإمن به النصارى و ٌعتقدونه و ٌدعون إلٌه؟؟

.  بعد ذلك صفات أخرى مثل القدوس و العلٌم و الخبٌر
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: طرفة فً رواٌة عن التثلٌث

نقل أن ثبلثة تنصروا فعلمهم القسٌس العقٌدة، و عندما كان ٌراجعهم ما 

إنك علمتنً أن اآللهة ثبلثة، أحدهم الذي فً السماء و الثانً : تعلموه قال األول

... تولد فً بطن مرٌم و الثالث مثل الحمامة الذي نزل على األرض على االبن

. فؽضب علٌه و طرده

ًَ اثنان : و قال الثانً ... إنك علمتنً أن اآللهة ثبلثة، فُصلَب واحد و َبِق

. فؽضب علٌه و طرده

و كان ذكٌا، حفظت عنك بفضل الرب ٌسوع أن الواحد : و قال الثالث

ثبلثة و الثبلثة واحد، و ُصلب واحد منهم فمات الكل ألجل االتحاد، و ال إله 

. اآلن و إال ٌلزم نفً االتحاد

و ٌإٌد قول الثالث منهم ما .من أقوى األدلة فً اإلنجٌل على نفى التثلٌث

هذا ال : أما الفرٌسٌون فلما سمعوا قالوا "(27: 24: 12متى )نقل فً إنجٌل متى 

: ٌخرج الشٌاطٌن إال ببعلزبول ربٌس الشٌاطٌن، فعلم ٌسوع أفكارهم و قال لهم

و كل مدٌنة أو بٌت منقسم على ذاته ال . كل مملكة ُمنقسمة على ذاتها َتْخرب

ٌُخرج الشٌطان فقد انقسَم على ذاته فكٌؾ تثبت  ثُبت، فإن كان الشٌطاُن  ٌَ

فلو كانت شركة األلوهٌة قابمة و صلب االبن فكٌؾ تثبت بقٌة "... مملكته؟

الشركة طبقا لرواٌة المسٌح؟؟؟ إن التوحٌد هو القاعدة لدى البشر جمٌعا منذ 

فجر التارٌخ حتى النصارى أنفسهم ٌقولون بداٌة ُنإمن بإله واحد، ثم عجبا 

ٌُدخلون التثلٌث علٌه، فالتوحٌد هو القاعدة األولى و التثلٌث دخٌل علٌه، إذاً 

فالتثلٌث عقٌدة دٌنٌة وضعت لُِتقاوم التوحٌد، و هللا عز و جل قال فً كبرٌاء و 

لقد كفر الذٌن قالوا إن هللا ثالث ثبلثة و ما من إله إال إله واحد و إن لم "عظمة 

ٌنتهوا عما ٌقولون لٌمسن الذٌن كفروا منهم عذاب ألٌم أفبل ٌتوبون  إلى هللا و 

(. 74، 73)المابدة " ٌستؽفرونه و هللا ؼفور رحٌم
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: و هذا دلٌل عقلً أٌضا

ٌُقال اإلله اآلب ألول لحظة ٌقع فً ذهنك صورة لشخصٌة رجل . عندما 

و عندما .. كبٌر علٌه أمارات الحكمة و الخبرة بالحٌاة، أو رجل كهل عجوز

، فهل ..ٌُقال اإلله االبن ٌقع فً ذهنك صورة لشاب ٌافع وسٌم ممتلا حٌوٌة

ٌكون االثنٌن واحد ال اختبلؾ بٌنهما؟؟، و إذا أدخلت روح القدس الذي هو مثل 

، هل ٌكون ...الحمامة أو أي طابر أو لهٌب نار أو ضوء بصفته التً تتصورها

.. الثبلثة واحد؟؟؟ أجٌبوا باهلل علٌكم

دحض عقٌدة التثلٌث من اإلنجٌل 

ألنه كما أن اآلب له حٌاة فً ذاته كذلك أعطً االبن  "(26: 5ٌوحنا )

" أٌضا أن تكون له حٌاة فً ذاته

فذات مختلؾ عن الذات و حٌاة مختلفة عن الحٌاة، فكٌؾ ٌكونا واحدا؟؟؟ 

و بالمناسبة أٌن الثلث الباقً؟؟؟ 

و أما ذلك الٌوم و تلك الساعة فبل ٌعلم بهما أحد و ال  "(13:32مرقس )

، و هذا القول ٌنادي ببطبلن التثلٌث "المبلبكة الذٌن فً السماء و ال االبنإال اآلب

ألن المسٌح خصص علم القٌامة باهلل و نفى عن نفسه كما نفى عن عباد هللا 

 .اآلخرٌن و سوى بٌنه و بٌنهم فً ذلك

عن مكان لولدٌها بجوار المسٌح فً .. سإال أم ابنً زبدي (20: 20متى )

الجلوس عن ٌمٌنً و عن ٌساري فلٌس لً أن أُعطٌه إال "الملكوت، قال المسٌح 

. ، فنفى عن نفسه القدرة كما نفى من قبل علم الساعة"للذٌن أُعد لهم من أبً

فقال له لماذا تدعونً صالحا؟ لٌس أحد صالح إال واحد و هو "16:متى"

  !،فلم ٌقل عن نفسه صالحا تواضعا فكٌؾ ٌرضى بؤقوال أهل التثلٌث؟"هللا

و أٌضا لم ٌقل ال صالح إال هللا و أنا و روح القدس حسب الشراكة فً 

. األلوهٌة، أو االتحاد فٌها
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ال تلمسٌنً ألنً لم أصعد بعد  إلى "قوله لمرٌم المجدلٌة  (17: 20ٌوحنا )

أبً و لكن اذهبً  إلى إخوتً و قولً لهم إنً أصعد  إلى أبً و أبٌكم و إلهً و 

. ، فسوى بٌنه و بٌنهم فً ذلك"إلهكم

تقول دابرة المعارؾ األمرٌكٌة و هً تمثل مبات العلماء الذٌن و

إن عقٌدة )الحقابق التارٌخٌة دون أي تدخل عقٌدي منهم  ٌستنتجون من خبلل

الرابع المٌبلدي لم تعكس بدقة التعلٌم المسٌحً  التثلٌث التً أُقرت فً القرن

كانت على العكس من ذلك انحرافا عن هذا  األول فٌما ٌتعلق بطبٌعة هللا، فلقد

الخالص، إن التوحٌد هو القاعدة  و لهذا فإنها تطورت ضد التوحٌد. التعلٌم

عن هذه القاعدة لذلك نجد من  األولى من قواعد العقٌدة، أما التثلٌث فإنه انحراؾ

ضد التوحٌد، و  الصواب أن نتكلم عن التثلٌث باعتباره حركة متؤخرة ظهرت

  ."إن أؼلب المسٌحٌٌن من داخلهم لم ٌقبلوا التثلٌث

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  چ  چڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

ۋ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  چ  چىئىئ  ىئ  ی  ی 

. چۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 169 

   االمرٌكٌةمارؼرٌت ماركوس

" مرٌــم جمٌلــة" 

منذ بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدٌن لٌس ضرورٌاً للحٌاة فحسب، بل "

وحده  اإلسبلم هو الحٌاة بعٌنها، وكنت كلما تعمقت فً دراسته ازددت ٌقٌناً أن

 ".هو الذي جعل من العرب أمةعظٌمة متحضرة قد سادت العالم

 

 

 1961:تارٌخ اسبلمها

 . أمرٌكٌة من أصل ٌهودي (ماركوس مارؼرٌت)

م ألبوٌن ٌهودٌٌن، وتلقت تعلٌمها األولى 1934ولدت فً نٌوٌورك عام 

. فً ضاحٌة وٌستشٌر األكثر ازدحاما

 كان سلوكها ٌنبا منذ البداٌة بتؽٌٌر جوهري حاد بجذبها بعٌداً عن 

مستنقع الٌهودٌة والعلمانٌة، فقد انكبت على الكتب وهً ما زالت صبٌة طرٌة 

العود، كانت تكره السٌنما والرقص وموسٌقى البوب، ولم تضرب قط موعداً 

 .لمقابلة صدٌق، ولم تعرؾ طرٌقها  إلى الحفبلت المختلطة واللقاءات الؽرامٌة

!! خٌاركم فً الجاهلٌة خٌاركم فً اإلسبلم اذا فقهوا"

نمت لدي الرؼبة منذ - مرٌم جمٌلة فٌما بعد–  تقول مارؼرٌت ماركوس 

العاشرة فً قراءة كل الكتب التً تتحدث عن العرب فؤدركت أن العرب لم 

ٌجعلوا اإلسبلم عظٌماً، لكن اإلسبلم هو الذي حولهم من قبابل فً صحراء 

 .قاحلة  إلى سادة العالم

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 170 

قرأت مارؼرٌت ترجمة لمعانً القرآن الكرٌم باإلنجلٌزٌة لؤلستاذ محمد 

ط فً " بٌكتول  فوقع فً قلبها أنه كتاب سماوي من لدن حكٌم خبٌر لم ٌفرَّ

الكتاب من شًء، وأصبحت تتردد بشكل ٌومً على مكتبة نٌوٌورك العامة 

إذا وجدت فٌها كما  (لمشكاة المصابٌح)وتنهل العلم من أربعة مجلدات مترجمة 

وازداد شعور  (اإلجابات الشافٌة المقنعة لكل األمور المهمة فً الحٌاة)تقول 

مارؼرٌت بضحالة التفكٌر السابد فً مجتمعها الذي ٌعتبر الحٌاة اآلخرة، وما 

ٌتعلق بها من حساب وثواب وعقاب ضرباً من الموروثات البالٌة، وازداد 

ال )اقتناعها بخطر االستسبلم لشهوات النفس واالنؽماس فً الملذات الذي 

(. إال  إلى البإس وسوء السبٌل (ٌإدي

حلوالً لكل مشكبلتً وتساإالتً الحابرة حول  اإلسبلم لقد وضع""وتقول

هو السبٌل الوحٌد للصدق،وهو أنجع عبلج  اإلسبلم والحٌاة وأعتقد أن الموت

". للنفس اإلنسانٌة

ضرورٌاً للحٌاة فحسب، بل  منذ بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدٌن لٌس"

وحده  اإلسبلم ٌقٌناً أن هو الحٌاة بعٌنها، وكنت كلما تعمقت فً دراسته ازددت

 ".هو الذي جعل من العرب أمةعظٌمة متحضرة قد سادت العالم

السنة  كٌؾ ٌمكن الدخول  إلى القرآن الكرٌم إال من خبلل""وتقول

". فمن ٌكفر بالسنة ال بد أنه سٌكفر بالقرآن! النبوٌة؟

على النساءالمسلمات أن ٌعرفن نعمة هللا علٌهن بهذا الدٌن الذي جاءت "

أحكامه صابنة لحرماتهن،راعٌة لكرامتهن، محافظة على عفافهن وحٌاتهن من 

. "األسرة االنتهاك ومن ضٌاع

م التحقت بقسم الدراسات األدبٌة 1952بعد نجاحها فً الثانوٌة فً صٌؾ 

ولكنها مرضت فً العام التالً واضطرت لوقؾ دراستها ، بجامعة نٌوٌورك

وبعدما عادت للدراسة وهً ، لمدة عامٌن عكفت خبللها على دراسة اإلسبلم

لة بتساإالت كثٌرة وحنٌن  إلى العرب التقت بشابة ٌهودٌة كانت عقدت ، محمَّ
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، وكانت مثلها تحّب العرب حباً عاطفٌاً ، عزمها على الدخول فً اإلسبلم

فتها على كثٌر من أصدقابها العرب المسلمٌن فً نٌوٌورك وكانتا ، فعرَّ

والتً كان موضوعها ، تحضران الدروس التً ٌلقٌها الحاخام الٌهودي

وكان الحاخام ٌحاول أن ٌثبت لطلبته تحت شعار ، "الٌهودٌة فً اإلسبلم"

أنَّ كّل صالح فً اإلسبلم مؤخوذ مباشرة من العهد القدٌم " مقارنة األدٌان"

ر الذي ألفه الحاخام ، وهو التفسٌر الٌهودي للتوراة (التلمود) وكان الكتاب المقرَّ

لٌتبع أصول كل آٌة من مصادرها ، ٌحوي بعض اآلٌات من القرآن الكرٌم

. الٌهودٌة المزعومة

: زٌؾ وتناقض

باإلضافة  إلى هذا كانت الصهٌونٌة تبثُّ أفكارها عن طرٌق الدعاٌات فً 

ب بها  ، أفبلم ومطوٌات ملّونة التً كانت تدعو  إلى الدولة الصهٌونٌة وترحِّ

فقد رسخت هذه األفعال فً ذهنها ،  مختلفاً لمرٌملكن األمر كان بالنسبة 

ق اإلسبلم على الٌهودٌة إذ إنَّ الصهٌونٌة حافظت دابماً على طبٌعتها القبلٌة ، تفوُّ

ن تارٌخ الٌهود، الضٌقة . وفً كتبهم التً تدوِّ

وتكتشؾ شدة ، كّل هذه المتناقضات جعلت مرٌم تكتشؾ زٌؾ الٌهودً 

لذا كانت الهوة تتسع مع ، حقد العلماء الٌهود على المسلمٌن وعلى الرسول 

قت فً أفكارهم، مرور الوقت . وٌزداد النفور كلما اقتربت وتعمَّ

محمد "قرأت مرٌم ترجمة لمعانً القرآن الكرٌم باإلنجلٌزٌة لؤلستاذ 

ط فً ، "بٌكتول فوقع فً قلبها أنَّ هذا كتاب سماوي من لدن حكٌم خبٌر لم ٌفرِّ

، وأصبحت تتردد بشكل ٌومً على مكتبة نٌوٌورك العامة، الكتاب من شًء

وجدت فٌها " مشكاة المصابٌح"تنهل العلم من أربعة مجلدات مترجمة لـ

اإلجابات الشافٌة المقنعة لكّل األمور المهمة فً الحٌاة فزاد شعورها بضحالة 

التفكٌر السابد فً مجتمعها الذي ٌعتبر الحٌاة اآلخرة وما ٌتعلَّق بها من حساب 

وازداد اقتناعها بخطر االستسبلم ، وثواب وعقاب ضرباً من الموروثات البالٌة
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واالنؽماس فً الملذات التً ال تإدي إال  إلى البإس وسوء ، لشهوات النفس

. السبٌل

م توجهت مارؼرٌت  إلى مقر البعثة اإلسبلمٌة فً بروكلٌن 1961

. (مرٌم جمٌلة)بنٌوٌورك وأعلنت إسبلمها وأصبح اسمها منذ ذلك الحٌن 

وفً العام التالً هاجرت  إلى باكستان بدعوة من أبً األعلى المودودي، 

 .م1963ثم تزوجت الداعٌة اإلسبلمً محمد ٌوسؾ خان عام 

رؼم أن باكستان شؤنها شؤن أي بلد مسلم :" تقول مرٌم عن حٌاتها الجدٌدة

آخر تزداد باستمرار تلوثاً بقاذورات أوروبا وأمرٌكا الكرٌهة، إال أنها تجعل من 

الممكن للمرء أن ٌعٌش حٌاة متفقة مع تعالٌم اإلسبلم، أعترؾ أننً أحٌانا أفشل 

فً جعل حٌاتً الٌومٌة تتفق تماماً مع تعالٌم العالم اإلسبلمً، ولكنً أعترؾ 

". بالخطؤ بمجرد ارتكابً له وأحاول قد استطاعتً تصحٌحه

تفاعلت مرٌم مع أحداث العالم اإلسبلمً وتٌاراته الفكرٌة، تقول فً 

اتبعوا هدي القرآن والسنة لٌس كمجموعة من الشعابر " إحدى رسابلها للمسلمٌن

اتركوا جانبا . فقط، بل كمرشد علمً للسلوك فً حٌاتنا الٌومٌة الخاصة والعامة

الخبلفات، ال تضٌعوا وقتكم الثمٌن فً األشٌاء ؼٌر المجدٌة، وبمشٌبة هللا 

". سٌتوج المولى حٌاتكم بالفبلح فً الحٌاة الدنٌا وبالفوز األعظم فً اآلخرة

ادركت مارؼرٌت المسلمة الجدٌدة هذه الحقٌقة، فً الوقت الذي :تعقٌب

حتى ممن ٌسمون علماء ومفكرٌن لم ٌدركوها فتراهم ٌبحثون عن - نجد الكثٌر

!!  النهضة فً كل االمور اال فً اإلسبلم نفسه

: كٌؾ تنهض األمة اإلسبلمٌة

حتى نبصر الطرٌق  إلى النهضة ال بد من معرفة واقع النهضة معرفة 

القٌام واالرتفاع، : تمكننا من وضع اإلصبع على مدلولها، فالنهضة فً اللؽة هً

النهضة هً االرتقاء الفكري، والمقصود باالرتقاء : وفً االصطبلح الفكري

والنهضة . الفكري، هو وجود فكر كلً ٌعالج مشاكل اإلنسان بوصفه إنسانا
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لٌست االرتقاء االقتصادي وال االرتقاء الروحً وال االرتقاء الخلقً كما ٌتوهم 

أّما أن االرتقاء االقتصادي لٌس . بعضهم، وإنما هً االرتقاء الفكري لٌس ؼٌر

بنهضة، فذلك واضح من أن الكوٌت وقطر مثبل مرتفعتان اقتصادٌاً ومع ذلك 

فإنه بدٌهٌا ال أحد ٌدعً أن أٌا منهما دولة ناهضة، وكذلك االرتفاع األخبلقً 

لٌس بنهضة بدلٌل أن المدٌنة المنورة الٌوم هً أعلى بلدان الدنٌا أخبلقاً ومع 

ذلك لٌست ناهضة، وبدلٌل أن بارٌس من أحط البلدان أخبلقاً ومع ذلك فهً 

. ناهضة، فالنهضة هً االرتقاء الفكري

قلنا أن النهضة هً االرتقاء الفكري، فإذا كان هذا االرتقاء الفكري مبنٌاً 

أي على أساس اإلٌمان باهلل خالقا لهذا الكون ومسٌرا _على أساس روحً 

كانت النهضة نهضة صحٌحة، ألن الفكَر مستنٌٌر فٌها  إلى أساس _ لشإونه

ٌستحٌل علٌه النقص فبل ٌتسرب الخطؤ  إلى الفكر من ناحٌة أسسه وإنما ٌكون 

الخطؤ ممكناً علٌه من ناحٌة الفروع، ولذلك ٌكون مؤمون األساس ثابت االتجاه 

أّما إذا كان االرتقاء الفكري ؼٌر مبنً على أساس روحً . مقطوعاً بنتابجه

فإنه ٌكون نهضة _ على أساس المادٌة، أو عقٌدة فصل الدٌن عن الحٌاة مثبل _

ولكنها نهضة ؼٌر صحٌحة ألن الفكر فٌها ال ٌستنٌر  إلى ما ٌستحٌل علٌه 

النقص فٌكون ُعرضة للخطؤ والخلل واالضطراب والضبلل وجمٌع أنواع 

النقص فٌتسرب ذلك  إلى األساس وبالتالً  إلى االتجاه والنتابج ولكنه على أي 

ٌُحدث نهضة . حال 

وعلى ذلك فإن هذه النهضة قد تكون نهضة صحٌحة وقد تكون نهضة 

ؼٌر صحٌحة فؤمرٌكا وفرنسا الٌوم ببلد ناهضة ولكنها نهضة ؼٌر صحٌحة 

ألن نهضتهم لٌست قابمة على أساس روحً، إذ النهضة الصحٌحة هً االرتقاء 

الفكري القابم على األساس الروحً فإن لم ٌكن االرتقاء الفكري قابماً على 

األساس الروحً فإنه ٌكون نهضة ولكن ال تكون نهضة صحٌحة وال توِجد 
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نهضة صحٌحة سوى النهضة على أساس الفكرة اإلسبلمٌة أي سوى النهضة 

. اإلسبلمٌة ألنها وحدها ارتقاء فكري قابم على األساس الروحً

إالّ أن الفكر الذي تحصل بارتقابه نهضة هو الفكر المتعلق بوجهة النظر 

فً الحٌاة وما ٌتعلق بها ألن ارتقاءه هو االنتقال من الناحٌة الحٌوانٌة البحتة  

إلى الناحٌة اإلنسانٌة، فالفكر المتعلق بالحصول على الطعام فكر ولكنه ؼرٌزي 

منخفض، والفكر المتعلق بتنظٌم الحصول على الطعام أعلى منه، والفكر 

المتعلق بتنظٌم شإون األسرة فكر ولكن الفكر المتعلق بتنظٌم شإون القوم أعلى 

منه، وأّما الفكر المتعلق بتنظٌم شإون اإلنسان باعتباره إنساناً ال فرداً فإنه أعلى 

ٌُحدث نهضة، فعلى دعاة النهضة . األفكار ومن هنا كان مثل هذا الفكر هو الذي 

إذن أن ٌنشروا هذا الفكر وٌجعلوه أساساً لؽٌره من األفكار وأن ٌجعلوا العلوم 

والمعارؾ مبنٌة على هذا الفكر وأخذه الدرجة الثانٌة من االهتمام حتى 

ٌُحدثوا نهضة . ٌستطٌعوا أن 

إذا كانت النهضة إنما تكون باالرتقاء الفكري لٌس ؼٌر، فإنه من البدٌهً 

منصبا على تؤلٌؾ الكتب وإصدار _ إلٌجاد هذه النهضة_أن ٌكون التفكٌر 

الصحؾ والمجبلت كطرٌقة لنشر الفكر وبالتالً كطرٌقة للنهضة، والحقٌقة أن 

الواقع لٌس كذلك، فالكتب والصحؾ والمجبلت والنشرات إن هً إالّ أدوات 

ووسابل لٌس ؼٌر وهً ال ُتحدث نهضة وإنما توِجد أفكاراً عند من ٌقرأها، فإذا 

أرٌد إنهاض المجتمع على أساس هذه األفكار فإنه ال ٌكتفى بذلك بل ال بد أن 

ٌكون القصد من قراءة األفكار فً الكتب والصحؾ والمجبلت والنشرات هو 

التؤثٌر فً المجتمع، فٌحتم هذا القصد أن ٌقوم من ٌعطٌها باالتصال الحً بمن 

قرأ األفكار فردٌاً وجماهٌرٌاً فً وقت واحد للمناقشة بهذه األفكار لتمكٌن من 

قرأها من لمس واقعها ووضع إصبعه على هذا الواقع، ولحثه على العمل 

إلٌجادها رأٌاً عاماً بٌن الناس وفً العبلقات وفً الدولة، فٌنتج عن ذلك الثورة 

الفكرٌة التً توِجد النهضة، فإذا ُوجد هذا االتصال الحً فقد بدأ السٌر فً 
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طرٌق النهضة، وإذا لم ٌوجد ال ٌمكن أن تبدأ النهضة، وإنما قد ٌبدأ علم 

ومعرفة وقد ٌبدأ تؤلٌؾ الكتب وهذا ال ٌنتج نهضة ولو أصبح أكثر أهل الببلد 

متعلمٌن ولو كانت الكتب التً تإلؾ تعد باآلالؾ بل ال بد من االتصال الحً  

إلى جانب الكتب و إلى جانب المتعلمٌن، والببلد اإلسبلمٌة الٌوم تعج بمبلٌٌن 

المتعلمٌن ومبلٌٌن الكتب والصحؾ والمنشورات ومع ذلك ال تزال الببلد 

اإلسبلمٌة تعٌش فً حالة انحطاط، وهذا وحده كاؾ فً بٌان أن طرٌق النهضة 

لٌس مجرد تؤلٌؾ الكتب أو توزٌع الصحؾ والمنشورات فقط، بل ال بد أن 

ٌترافق مع ذلك االتصال الحً والمإثر من قبل من ٌحملون أفكار النهضة 

بؽٌرهم من أفراد المجتمع اتصاال واعٌا، وال بد أٌضا من العمل إلٌجاد هذه 

األفكار فً المجتمع حتى تكون طاؼٌة بٌن الناس وفً العبلقات، وهذا ٌإدي  

إلى أن تتحول هذه األفكار  إلى تشرٌع و إلى دولة فتنتقل األفكار  إلى التطبٌق 

العملً، وحٌنبذ تسٌر النهضة فً طرٌقها العملً بعد طرٌقها الفكري فٌجتمع 

دولة وقوانٌن تقوم بالنهضة فً المجتمع وأفكار تنشر متبوعة : الطرٌقان معاً 

باالتصال الحً فردٌاً وجماهٌرٌاً معاً فً وقت واحد تسٌر بالمجتمع الناهض 

الذي ٌحمل رسالة النهضة لؽٌره من المجتمعات وبذلك ٌصل األمر  إلى ذروته 

. من االرتقاء

والناظر فً العالم اإلسبلمً أو ما ٌسمونه الٌوم الشرق األوسط ٌبلحظ 

أنه بدأ بتحسس النهضة منذ النصؾ الثانً من القرن الثامن عشر حٌن بدأت 

تحاول أن تقتبس األفكار التً تظن - وهً حاضرة الخبلفة اإلسبلمٌة-استانبول 

أنها سبُب نهضِة أوروبا ثم أصبح ذلك واقعاً عملٌاً فً أوابل القرن التاسع عشر 

بعد ؼزوة نابلٌون لمصر وجلوس محمد علً على عرش مصر واقتطاعه إٌاها 

ٌُظن أنه  من جسم الدولة اإلسبلمٌة بواسطة عمولته لفرنسا ثم صار أخذ ما 

أفكار توجد النهضة عاماً فً الببلد منذ أن ُدّك عرش الخبلفة وحطمت الراٌة 

وها قد . اإلسبلمٌة وبسط الكفار المستعمرون سلطانهم على جمٌع ببلد اإلسبلم
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مضى ما ٌقارب القرن، ومع ذلك فحتى هذه الساعة لم تحصل نهضة وإنما 

ازداد انحدارها  إلى أن وصلت  إلى ما ووجدت بعض المعارؾ والعلوم، 

ولهذا فقد آن . وصلت إلٌه خاصة بعد سقوط دولة الخبلفة وتمزق جسم الدولة

األوان ألن ندرك بعد محاوالت تقرب من قرنٌن أن دراسة المعارؾ والعلوم 

وحدها ال توِجد نهضة وأنه ال بد من إدراك الطرٌق الواقعً  إلى النهضة بعد 

. أن أدركنا إخفاق طرٌقة إٌجاد المعارؾ والعلوم كطرٌق للنهضة

نعم أدرك بعضهم أن إعطاء األفكار ال بد أن ٌتبعه االتصال الحً 

للمناقشة فً هذه األفكار لتمكٌن الناس من لمس واقعها وللحث على إٌجادها 

رأٌاً عاماً وفً العبلقات فً المجتمع، ومن أجل ذلك أوجدوا األحزاب السٌاسٌة 

إالّ أن هذه األحزاب لم تعتنق . فكانت بذلك لفتة الفتة للنظر فً طرٌق التؽٌٌر

فكرة كلٌة عن الكون واإلنسان والحٌاة تجعلها األساس الذي تنبثق عنه وجهة 

النظر فً الحٌاة وبذلك لم تتبن الفكر األساسً الذي ٌكون مقٌاساً لؤلفكار ولم 

تتبلور لدٌها وظٌفة الدولة ووظٌفة القوانٌن فً المجتمع، ولهذا فقدت ما ٌوِجد 

النهضة أي فقدت األفكار التً ٌجب أن تقوم بنشرها وأن تتبع هذا باالتصال 

الحً فردٌاً وجماهٌرٌاً معاً، ولهذا سارت باألفكار الجزبٌة مؤخوذة من وجهات 

نظر متناقضة من الرأسمالٌة واالشتراكٌة متجنبة عن تعمد وجهة نظر اإلسبلم، 

ومن أجل ذلك ظلت تدور فً دوامة وؼلب علٌها االنتهازٌة واالستعجال أو 

.  محاولة اإلصبلح الترقٌعً الذي ٌإخر النهضة وٌطٌل عمر الفساد

ولذلك كان األمر الطبٌعً وقد أخذ إحساس عام فً األمة بالتبلور فً 

ٌُلتفت  إلى ضرورة العمل  إرادة النهوض وفٌها متحمسون بذلك فعبلً أن 

الجماعً المنظم الذي ٌتخذ اإلسبلم قاعدة وقٌادة فكرٌة إلنهاض األمة مما 

تعٌش، العمل الجماعً الذي ٌنجح فً إٌجاد الثورة الفكرٌة وبالتالً إحداث 

النهضة، فهل سنعً  إلى ضرورة فهم ذلك فهما عملٌا، أم سٌظل المتعلمون 

ٌكتبون فً المجبلت والصحؾ وٌإلفون الكتب وٌظل الناس ؼارقٌن فً دوامة 
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األلفاظ الطنانة ٌرددون بحماس كلمات اإلصبلح والتنمٌة دون أن ٌكون لها 

. واقع ودون أن ٌكون لها أي معنى ٌتعلق بوجهة النظر فً الحٌاة

إن الرأسمالٌة الٌوم فً جعلها فصل الدٌن عن الحٌاة عقٌدة، والمنفعة 

والمصلحة مقٌاسا، تخالؾ فطرة اإلنسان من ناحٌة أن اإلٌمان بوجود خالق لهذا 

الكون ؼرٌزةٌ من الؽرابز، وأن هذا الخالق المدبر لهذا الكون له وحده الحكم 

واألمر أمر ٌقتضٌه اإلٌمان الفطري بوجود هذا الخالق، وأن المنفعة والمصلحة 

لٌست األساس فً عبلقة اإلنسان باإلنسان، ألنها بكل بساطة تدعو  إلى االقتتال 

" رؼٌؾ الخبز آكله أنا أو أنت"على هذه المصلحة فهً ترجمة فعلٌة لمقولة 

، هذه العقلٌة ال تصلح إلنهاض البشر "برمٌل النفط آخذه أنا أو أنت"ومقولة 

وهً وإن أنهضت الؽرب . نهضة صحٌحة تإدي بهم  إلى السعادة والطمؤنٌنة

وجعلت لهم هذا التقدم الفكري والعلمً وما صاحبه من تقدم تقنً فإنها لم تصل 

بهم  إلى السعادة والطمؤنٌنة، وال زالت مجتمعاتهم تعانً الكثٌر من جراء هذا 

المبدأ الذي قسم العالم  إلى قسمٌن قلة تملك معظم الثروات وكثرة ال تكاد تجد 

. الكفاؾ

أّما اإلسبلم فإن عقٌدته هً التوحٌد للخالق وتسٌٌر األعمال بما ثبت أنه 

  بإعمال العقل فً فهمه للوقابع المتجددة  قد أوحى هللا به لرسوله محمد

والمتعددة الستنباط األحكام، وهذه األحكام هً القوانٌن ووظٌفتها فً المجتمع 

إنما هً إباحة السعً طلباً للرزق الحبلل وجعل األصل فً األشٌاء التً تملك 

اإلباحة، ومقٌاس األعمال هو الحبلل والحرام، واإلسبلم بذلك األساس وبهذا 

نعم إن : المقٌاس أقنع العقل ووافق الفطرة ومؤل القلب طمؤنٌنة، لذلك نقول

اإلسبلم وحده الصالح لنهضة لٌس فقط األمة اإلسبلمٌة وإنما إلنهاض البشرٌة 

جمعاء نهضة صحٌحة تإدي بهم  إلى السعادة والطمؤنٌنة، لذلك كانت األفكار 

اإلسبلمٌة هً التً تؽٌر اتجاه الحٌاة، واإلنسان الذي ٌحمل هذه األفكار عقٌدة 

. ٌقٌنٌة هو الذي ٌباشر تؽٌٌر االتجاه فً الحٌاة
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بقٌت نقطة مهمة ال بد من توضٌحها وهً أن إقامة الحكم على فكرة ال 

على أنظمة وقوانٌن وأحكام هو الذي ٌوجد النهضة ولٌس العكس، فإقامة الدولة 

على قوانٌن وأحكام ال ٌمكن أن تحصل به نهضة بل هو مخدر عن النهضة وال 

ٌمكن أن تحصل النهضة إالّ إذا أقٌم الحكم والسلطان على فكرة ثم عن هذه 

الفكرة تنبثق المعالجات الٌومٌة لمشاكل الحٌاة أي تنبثق األنظمة والقوانٌن 

واألحكام، فؤوروبا حٌن نهضت إنما نهضت على فكرة فصل الدٌن عن الدولة 

والحرٌات، وأمرٌكا حٌن نهضت إنما نهضت على فكرة هً كذلك فصل الدٌن 

عن الدولة والحرٌات، وروسٌا حٌن نهضت إنما نهضت على فكرة هً المادٌة 

والتطور المادي أي انتقال األشٌاء ذاتٌاً من حال  إلى حال أخرى فٌحصل 

 1917التؽٌٌر من حال  إلى حال أحسن، فؤقامت الحكم على هذه الفكرة سنة 

وبذلك نهضت، والعرب حٌن نهضوا على الفكرة اإلسبلمٌة حٌن جاء بها 

 رسالة من هللا وأقام الحكم والسلطان علٌها فحصلت النهضة للعرب الرسول 

حٌن اعتنقوها وأقاموا الحكم علٌها، وهذا كله دلٌل قاطع على أن الطرٌق 

لحصول النهضة هً إقامة الحكم على فكرة، والدلٌل على أن إقامة الحكم على 

أنظمة وقوانٌن ال ٌوِجد نهضة ما فعله مصطفى كمال فً تركٌا فإنه أقام الحكم 

على أنظمة وقوانٌن لٌوِجد نهضة، فقد أخذ األنظمة الؽربٌة والقوانٌن الؽربٌة 

وأقام الحكم علٌها وأخذ ٌطبقها واستطاع أن ٌطبقها بالفعل عن طرٌق القوة 

ولكنه لم ٌوِجد نهضة، فلم تنهض تركٌا بل انحلت عما كانت علٌه وهاهً ذي 

تركٌا من أحط البلدان فً حٌن أن لٌنٌن جاء فً نفس الوقت الذي جاء به 

ٌُنهض روسٌا نهضة قوٌة فؤصبحت روسٌا  مصطفى كمال واستطاع لٌنٌن أن 

فً عهده من أقوى دول العالم والسبب فً ذلك هو أن لٌنٌن أقام الحكم على 

فكرة هً الفكرة الشٌوعٌة ثم عن هذه الفكرة أخذت تنبثق معالجات المشاكل 

الٌومٌة أي األنظمة والقوانٌن، أي أخذ ٌعالج المشاكل بؤحكام ٌؤخذها من هذه 

 1917الفكرة، أي من الفكرة التً أقام علٌها الحكم، ولذلك نهض لٌنٌن فً سنة 
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ومصطفى كمال فً سنة . وأقام الحكم فً روسٌا على فكرة، فؤنهض روسٌا

ٌُنهض تركٌا فلم ٌنهضها بل تؤخرت  إلى 1924  أقام الحكم على أنظمة وقوانٌن ل

وقٌام الحكم على هذه األنظمة والقوانٌن هو الذي حال دون أن تنهض . الوراء

ثم إن أقرب مثال على ذلك ما قام به جمال عبد الناصر . تركٌا ألنها خدرت به

 أقام الحكم على أنظمة وقوانٌن فؤقامه فً أول 1952فً مصر فإنه منذ سنة 

األمر على تؽٌٌر نظام الحكم بوضع النظام الجمهوري مكان النظام الملكً 

وعلى توزٌع األراضً ثم انتقل به األمر  إلى إقامته على أنظمة اشتراكٌة، مما 

ٌسمى اشتراكٌة الدولة، ومضى فً ذلك حوالً عشرٌن عاماً حتى وفاته، لكنه 

أي بعد حوالً خمسٌن _لم ٌوِجد أي نهضة بل على العكس فإن مصر الٌوم 

 أي قبل 1952من ناحٌة فكرٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة أحط منها قبل سنة _ عاما

انقبلب الضباط، والوضع فٌها ٌحول دون النهضة ألن إقامة الحكم على 

األنظمة والقوانٌن ال ٌوِجد نهضة وإنما الذي ٌوِجد النهضة هو فقط إقامة الحكم 

.  على فكرة

ؼٌر أن إقامة الحكم على فكرة ال تعنً القٌام بانقبلب عسكري وأخذ 

الحكم وإقامته على الفكرة، فإن هذا ال ٌوِجد نهضة وال ٌمكن الثبات فً الحكم 

وإنما ٌعنً إفهام األّمة أو الفبة األقوى فً الشعب الفكرة المراد إنهاض األّمة 

علٌها وجعلها تبنً حٌاتها علٌها وتتجه فً معترك الحٌاة على أساس الفكرة، 

وحٌنبذ ٌقوم الحكم عن طرٌق األّمة على هذه الفكرة وبذلك تحصل النهضة 

فاألصل فً النهضة لٌس أخذ الحكم وإنما هو جمع األّمة على الفكرة . قطعاً 

وجعلها تتجه فً حٌاتها على هذه الفكرة ثم ٌإخذ الحكم وٌقام على تلك الفكرة، 

وأخذ الحكم لٌس ؼاٌة وال ٌصح أن ٌكون ؼاٌة، وإنما هو طرٌقة للنهضة عن 

والمثال الصحٌح على ذلك ما . طرٌق إقامته على الفكرة حتى تحصل النهضة

 فإنه حٌن بعثه هللا تع إلى برسالة اإلسبلم دعا الناس  إلى فعله رسول هللا 

العقٌدة اإلسبلمٌة، أي للفكرة ثم لما جمع أهل المدٌنة األوس والخزرج على 
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العقٌدة اإلسبلمٌة، أي على الفكرة وجعلهم ٌتجهون فً حٌاتهم علٌها، أخذ الحكم 

أُمرُت أن أقاتل ): فً المدٌنة، وأقامه على العقٌدة اإلسبلمٌة، ثم صار ٌقول

الناس حتى ٌقولوا ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا، فإذا قالوها عصموا منً 

أي صار ٌدعو للفكرة وبذلك حصلت النهضة فً  (دماءهم وأموالهم إالّ بحقها

المدٌنة ثم فً العرب ثم فً كل شعب دخل فً اإلسبلم أي اعتنق الفكرة وكان 

.  سلطانه الذي ٌرعى شإونه قابماً علٌها

فاألمة اإلسبلمٌة الٌوم حتى تحصل لها النهضة ال بد أن تجعل العقٌدة 

اإلسبلمٌة األساس الذي تتجه فً حٌاتها علٌه، وتقٌم الحكم والسلطان علٌه ثم 

تعالج المشاكل الٌومٌة باألحكام المنبثقة عن هذه العقٌدة أي باألحكام الشرعٌة 

بوصفها فقط أوامر ونواه من هللا ال بؤي وصؾ آخر وبذلك ستحصل النهضة 

بل ستحصل النهضة الصحٌحة ال مجرد نهضة وتعود األّمة اإلسبلمٌة .قطعاً 

هذه هً الكٌفٌة العملٌة .القتعاد ذروة المجد وأخذ قٌادة العالم مرة أخرى

. والواقعٌة إلنهاض األّمة اإلسبلمٌة الٌوم نهضة صحٌحة
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 االندلسٌة  أالسترامارٌا

 َصبورة أُورٌبة

إننً أإمن باهلل الواحد، وأإمن بمحمد نبٌاً ورسوالً، وبنهجه نهج السبلم "

وفً اإلسبلم ٌولد اإلنسان نقٌاً وحراً دون خطٌبة موروثة لٌقبل … والخٌر 

". موقعه وَقدره ودوره فً العالم

 1978:تارٌخ اسبلمها

م، حصلت على إجازة فً 1949األندلس عام  مارٌا أالسترا فً ولدت

م، وكانت 1978عام  اإلسبلم الفلسفة وعلم النفس من جامعة مدرٌد،واعتنقت

والنشر فً المجلس اإلسبلمً، استشهدت فً ؼرناطة عام  تدٌر مركز التوثٌق

مسلمة فً القرٌة )لحظات من إنجاز مقالها  م على ٌد حاقد إسبانً بعد1998

. (العالمٌة

: ومما كتبت فً هذا المقال األخٌر

السبلم  إننً أإمن باهلل الواحد، وأإمن بمحمد نبٌاً ورسوالً، وبنهجه نهج"

وحراً دون خطٌبة موروثة لٌقبل  ٌولد اإلنسان نقٌاً  اإلسبلم وفً… والخٌر 

". موقعه وَقدره ودوره فً العالم

إن األمةالعربٌة ٌنتمً بعض الناس إلٌها، أما اللؽة العربٌة فننتمً إلٌها "

لدٌنا مكاناً خاصاً، فالقرآن قد نزل بحروفها، وهً أداة التبلٌػ ل  جمٌعاً، وتحت

*". التً استخدمهاالرسول محمد 

ُتعد التربٌة الٌوم أكثر من أي وقت آخر، شرطاً ضرورٌاً ضدالؽرق فً "

المحٌط اإلعبلمً، فصحافتنا موبوءة بؤخبار رهٌبة، ألن المواطن 

ٌّون ٌُملٌه الَعَقد  رحمها هللا! المذعورسٌكون أسلس قٌاداً، وسٌعتقد خاشعاً بما 

  .وأدخلها فً عباده الصالحٌن
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  ضد اإلسبلم وفً محاولة لرصد من ٌقؾ وراء تؤجٌج الروح العدابٌة

قد أعلن الدساسون من : " (صبورة أورٌبة)تقول المفكرة الشهٌدة اإلسبانٌة 

الؽربٌٌن المتبلعبون بالضمابر عداوتهم لئلسبلم، ألنه ٌنزع أقنعتهم، وٌقاوم 

  (.27)"شعوذتهم الخادعة

فراٌت من ... اشارت االخت صبورة  إلى فكرة الخطبٌة الموروثة: تعقٌب

 .المناسب اعطاء القاريء فكرة عنها

ا : " (3/24-2/15)جاء فً سفر التكوٌن  ًٌ وسمعا صوت الرب اإلله ماش

فً الجنة عند هبوب رٌح النهار فاختبؤ آدم وامرأته من وجه الرب اإلله فً 

أٌن أنت؟ فقال -: وهو أعلم – وقال له ، وسط شجر الجنة، فنادى الرب اإلله آدم

-: وهو أعلم – سمعت صوتك فً الجنة، فخشٌت ألنً عرٌان فاختبؤت، فقال 

، من أعلمك أنك عرٌان؟ هل أكلت من الشجرة التً أوصٌتك أن ال تؤكل منها

فقال الرب . المرأة التً جعلتها معً هً أعطتنً من الشجرة فؤكلت:فقال آدم

فقال الرب . الحٌة ؼرتنً فؤكلتُ : ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: اإلله للمرأة

ومن جمٌع وحوش . ألنك فعلت هذا ملعونة أنت من جمٌع البهابم: اإلله للحٌة

وأضع عداوة بٌنِك ، وتراًبا تؤكلٌن كل أٌام حٌاتك، البرٌة، على بطنك تسعٌن

 .وأنت تسحقٌن عقبه، هو ٌسحق رأسك، وبٌن المرأة، وبٌن نسلك ونسلها

و إلى رجلك ، بالوجع تلدٌن أوالًدا، تكثًٌرا أكثر أتعاب حبلك:  وقال للمرأة

 .وهو ٌسود علٌك، ٌكون اشتٌاقك

وأكلت من الشجرة التً أوصٌتك ، ألنك سمعت لقول امرأتك:  وقال آلدم

، بالتعب تؤكل منها كل أٌام حٌاتك، ملعونة األرض بسببك. ال تؤكل منها: قاببلً 

بعرق وجهك تؤكل خبًزا حتى ، وتؤكل عشب الحقل، وشوًكا وحسًكا تنبت لك

فؤخرجه .. و إلى تراب تعود، ألنك تراب، تعود  إلى األرض التً أخذت منها

".  الرب اإلله من جنة عدن لٌعمل األرض التً أخذ منها 
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تلك هً القصة كما نسبت للتوراة والتً بنى علٌها النصارى معتقدهم فً 

وراثة الخطٌبة، على الرؼم من خلوها عن أي إشارة لتورٌث آدم وحواء 

الخطٌبة لذرٌتهما، بل على العكس من ذلك فالقصة تذكر أن الجمٌع عوقبوا 

جراء هذه الخطٌبة، آدم وحواء بل والحٌة أٌضاً، ومن المعلوم أن العقوبة إن لم 

. تمح الذنب فبل أقل من أن ال ٌعاقب علٌها مرة أخرى

ؼٌر أن النصارى لهم رأي آخر حٌث ٌزعمون أن هذه الخطٌبة التً وقع 

ثاها ذرٌتهما من بعدهما، – علٌهما السبلم – فٌها آدم وحواء  بقٌت معهما، وورَّ

وأن الناس كل الناس ٌولدون فً الخطٌبة، وأن الرب تكّرم فؤرسل ابنه الوحٌد 

لٌقتل وٌصلب، ولٌكون صلبه وقتله كفارة لهذه الخطٌبة، وهو منطق  (المسٌح)

هل : أقرب  إلى الخرافة منه  إلى العلم والعقل، وتتوارد علٌه أسبلة كثٌرة منها

- كما ٌزعمون – كان الرب عاجزاً عن ؼفران الخطاٌا دون أن ٌرسل ابنه 

لٌقتله الٌهود والرومان؟ وما هو حال اإلنسانٌة قبل هذه التضحٌة اإللهٌة بابنه 

هل ماتوا فً الخطٌبة؟ وما مصٌرهم فً اآلخرة؟ وماذا عن العقوبة التً نالها 

هل كانت كافٌة؟ أم أنهما ماتا أٌضا فً الخطٌبة؟ ثم كٌؾ - آدم وحواء – أبوانا 

 انتقلت هذه الخطٌبة من األبوٌن  إلى أبناءهم ثم  إلى البشرٌة جمعاء؟

 ولماذا لم ٌرث المسٌح الخطٌبة أٌضاً؟ ألم ٌولد من أم ورثت الخطٌبة 

بدورها من أبوٌها؟ أسبلة ال ٌستطٌع النصارى اإلجابة عنها إال بتكلؾ ال ٌقبله 

. عاقل

ومع ذلك نذكر بعض أقوالهم لٌطلع علٌها القارئ ٌقول عوض سمعان فً 

وبما أن آدم الذي ولد منه البشر جمٌعاً ": فلسفة الؽفران فً المسٌحٌة " كتابه 

كان قد فقد بعصٌانه حٌاة االستقامة التً خلقه هللا علٌها، وأصبح خاطباً قبل أن 

ٌنجب نسبلً، إذن كان أمراً بدهٌاً أن ٌولد أبناإه جمٌعاً خطاة بطبٌعتهم نظٌره، 

ألننا مهما جلنا بؤبصارنا فً الكون ال نجد لسنة هللا تبدٌبلً أو تحوٌبلً، ولذلك قال 

(.  21 - 5/12رومٌة )" بإنسان واحد َدَخلَْت الخطٌبة  إلى العالم : " الوحً
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أحد علماء البروتستانت انتقال الخطٌبة لبنً آدم بانتقال " كالونً"وٌشبه 

إننا استحققنا العذاب اإللهً من أجل خطٌبة آدم، : حٌنما ٌقال" الوباء، فٌقول 

.. فلٌس ٌعنً ذلك أننا بدورنا كنا معصومٌن أبرٌاء، وقد حملنا ظلماً ذنب آدم

الحقٌقة أننا لم نتوارث من آدم العقاب فقط، بل الحق أن وباء الخطٌبة مستقر فً 

أعماقنا، على سبٌل اإلنصاؾ الكامل، وكذلك الطفل الرضٌع تضعه أمه مستحقاً 

". للعقاب، وهذا العقاب ٌرجع  إلى ذنبه هو، ولٌس من ذنب أحد ؼٌره 

آدم هو مثال اإلنسان الذي وجد فً حالة النعمة : " وٌقول ندرة الٌازجً

وسقط، إذن سقوط آدم من النعمة هو سقوط كل إنسان، إذن خطٌبة آدم هً 

خطٌبة كل إنسان، فلٌس المقصود أن الخطٌبة تنتقل بالتوارث والتسلسل ألنها 

إنما المقصود أن آدم اإلنسان قد أخطؤ، فؤخطؤ آدم الجمٌع . لٌست تركة أو مٌراثاً 

". إذن، كل واحد قد أخطؤ، وذلك ألنه إنسان 

وال ندري أٌن البداهة فً أن ٌولد الطفل متحمبلً خطؤ أبٌه؟ متمنطقا 

تشبٌه الخطٌبة بالوباء " كالونً"بؤوزار لم ٌرتكبها، وال ندري كٌؾ ٌصح من 

وقد وقع فً  (األكل من الشجرة)الذي ٌعّم؟ والخطٌبة ال تعدو أن تكون حدثاً 

زمن ما، وانقضى الحدث وزمنه، وعوقب فاعلوه، فؤي شًء ٌنتقل بعد ذلك؟ 

إن سقوط آدم هو سقوط كل إنسان، فبل ندري وجه ذلك؟ : أما قول الٌازجً

وهل إذا سقط إنسان فوقع فً الخطؤ تتحمل البشرٌة جمٌعا تبعات خطؤه؟ إن 

منطق العقل ونصوص الشرابع السماوٌة لتبٌن بما ال ٌدع مجاال للشك أن 

اإلنسان إنما ٌتحمل وزر ذنبه وتبعات أعماله، وال عبلقة له بؤعمال ؼٌره إن لم 

تدل علٌه التوراة واإلنجٌل والقرآن حٌث جاء فً سفر ٌكن متسببا فٌها، هذا ما 

ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرابٌل ) (:4-18/2إصحاح )حزقٌال 

ًٌّي أنا ٌقول السٌد : قابلٌن اآلباء أكلوا الحصرم، وأسنان األبناء ضرست، ح

الرب، ال ٌكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل فً إسرابٌل، ها كل النفوس 

" هً لً، نفس األب كنفس االبن كبلهما لً، النفس التً تخطا هً تموت 

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 185 

االبن ال ٌحمل من إثم األب، واألب ال : " (18/20: إصحاح)وفً حزقٌال أٌضاً 

وفً سفر " ٌحمل من إثم االبن، بر البار علٌه ٌكون، وشر الشرٌر علٌه ٌكون 

ال ٌقتل اآلباء عن األوالد، وال ٌقتل األوالد عن  " (24/16: إصحاح)التثنٌة 

أن اإلنسان إنما " الكتاب المقدس"وأوضح " اآلباء، كل إنسان بخطٌبته ٌقتل 

الذي :" (32/19)"إرمٌا"ٌجازى على حسب عمله هو ال عمل آبابه، جاء فً 

عٌناك مفتوحتان على كل طرق بنً آدم، لتعطً كل واحد حسب طرقه، 

". وحسب ثمرة أعماله 

أن اإلنسان إنما ٌموت ألجل خطٌبته ال خطاٌا " الكتاب المقدس"وقد بٌن 

ال تموت اآلباء ألجل البنٌن، : " (25/4إصحاح ): ؼٌره، ففً سفر األٌام الثانً

فهذه " وال البنون ٌموتون ألجل اآلباء، بل كل واحد ٌموت ألجل خطٌته 

نصوص صرٌحة فً انتفاء أن ٌإاخذ اإلنسان بذنب ؼٌره، وهو ما جاء به 

وقرره حٌث كان ٌوبخ كل أحد على خطٌبته من ؼٌر - علٌه السبلم – المسٌح 

أن ٌذكر شٌبا عن وراثة الخطٌبة، بل على العكس من ذلك كان ٌوصً أتباعه 

(:" 4-18/3)أن ٌكونوا مثل األطفال فً طهارتهم وبراءتهم، حٌث جاء فً متى

الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصٌروا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت 

" السماوات، فمن وضع نفسه مثل هذا الولد، فهو األعظم فً ملكوت السماوات 

دعوا األوالد : "عندما نهر تبلمٌذه أطفاالً قال (19/14)وفً إنجٌل متى أٌضا 

ًّ وال تمنعوهم، ألن لمثل هإالء ملكوت السماوات  فلو كان األطفال " ٌؤتون إل

ٌولدون فً الخطٌبة كما تقوله النصرانٌة لما صح تشبٌههم بالمبلبكة فً براءتهم 

.  وطهارتهم؟

وبهذا ٌظهر أال منطق وال عقل وال شرع ٌشهد لهذه الفكرة المبتدعة فً 

المسٌحٌة نفسها، وأن القابلٌن بها لم ٌقولوا بها إال ألجل إضفاء نوع من التبرٌر 

ٌُْسؤلون –وفق معتقدهم – لقضٌة صلب المسٌح، وهو اإلله القادر  ، فهم عندما 

إنه فعل ذلك من أجل تخلٌص : كٌؾ لئلله أن ٌصلب وٌقتل وٌهان؟ ٌقولون
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العالم من خطاٌاه، حٌث لم ٌولد أحد إال وهو متدنس بالخطٌبة، فً حٌن أنه 

وفق – الوحٌد الذي لم ٌولد بها؟ وال ندري كٌؾ لم ٌولد بها وأمه قد ولدت بها 

؟ إنه منطق ؼرٌب حقا، ولٌست ؼرابته فً القول به فحسب، ولكن –معتقدهم 

فً التمسك واإلصرار علٌه طٌلة هذه القرون الطوٌلة، رؼم وضوح الحق 

وضوحاً ال لبس فٌه، ولكنه التقلٌد والتعصب األعمى الذي ٌجعل من أقوال كهذه 

.  دٌناً ٌتمسك به وٌدافع عنه
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 الفرنسٌة ماري فالوت

 

 

اعتنقت اإلسبلم بعد أن حارت فً اإلجابة عن أسبلة روحٌة معٌنة منذ "

طفولتها ولم تجد لها أٌة أجوبة شافٌة فً المعتقد الكاثولٌكً فقد أكدت أن الشك 

اي ان اإلسبلم حل لها العقدة " الذي كان لدٌها اختفى بالكلٌة مع اعتناقها اإلسبلم

". الكبرى

التً كانت ترتاد المقاهً والدٌسكو وتواعد الشباب وتلبس  (ماري فالوت)

المبلبس الضٌقة وتشرب الكحولٌات، تعرفت فجؤة على بعض مبادئ اإلسبلم 

اعتنقت دٌن اإلسبلم اإلسبلم بعد أن حارت فً اإلجابة عن أسبلة روحٌة معٌنة و

منذ طفولتها ولم تجد لها أٌة أجوبة شافٌة فً المعتقد الكاثولٌكً فقد أكدت أن 

اإلسبلم هو : "الشك الذي كان لدٌها اختفى بالكلٌة مع اعتناقها اإلسبلم، وتقول

". رسالة الحب والتضحٌة والسبلم

لقد كانت ماري فالوت تحمل كل السمات التً تحمل اآلخرٌن على عدم 

االعتقاد مطلًقا فً أنها ٌمكن أن تكون ذات ارتباط بؤي نشاط إسبلمً من قرٌب 

أو بعٌد وذلك ألنها شابة فرنسٌة بٌضاء ضبٌلة الجسد تبدو علٌها مبلمح الرزانة 

وتجلس لتتحدث مع أصدقاء لها عبر هاتؾ خلوي، وٌستحٌل تمٌٌزها بشًء 
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ؼٌر مؤلوؾ عن بقٌة من ٌجلسون فً المقهى الذي تجلس فٌه لتحتسً قدًحا من 

. القهوة

ومن المإكد أن هذا المظهر البريء لماري فالوت هو الذي دفع كافة 

بعد تجارب عدٌدة – سلطات وأجهزة األمن عبر مختلؾ أنحاء القارة األوروبٌة 

. ألن تدقق أكثر وتركز على اآلالؾ من أمثال الشابة الفرنسٌة ماري– مشابهة 

ونظًرا ألن الشابة الفرنسٌة ماري فالوت اعتنقت اإلسبلم مإخًرا فإن ذلك 

ا ألن تصبح شخصٌة  ًٌ أصبح بالنسبة ألجهزة األمن والشرطة فً فرنسا سبًبا كاف

. خطٌرة من الواجب تتبع خطواتها وتحركاته إلدراك حجم الخطر الذي تمثله

ولدى سإالها عما إذا كانت قد آمنت بدٌن اإلسبلم بسبب رؼبتها فً 

استمرار عبلقة حب مع رجل مسلم أو ما شابه، تضحك الشابة الفرنسٌة فالوت 

إننً عندما أخبرت زمبلبً فً العمل أننا اعتنقت اإلسبلم كان رد : "وتقول

فعلهم األول هو توجٌه السإال نفسه لً وما إذا كان هناك شخص مسلم أرٌد 

االرتباط به، ولم ٌصدق أحد منهم أننً إنما أقبلت على هذا الدٌن بمحض 

". إرادتً الحرة المستقلة عن أٌة مصلحة شخصٌة

فً الحقٌقة، لقد أحببت الطرٌق الذي ٌرسمه دٌن : "وتضٌؾ فالوت

اإلسبلم للتقرب  إلى هللا، ألن اإلسبلم ٌقدم الطرٌق األكثر انضباًطا وسهولة فً 

الوقت نفسه، وهذه السهولة تنبع من كونه طرًٌقا واضح المعالم، وانا كنت أبحث 

 والنصرانٌة لم تنجح فً أن تعطٌنً ما أبحث  عن القواعد التً تنظم السلوك،

 بالسعادة بعد ان اشعرهاالذي بدأت تنجذب الٌه شٌبا فشٌبا وواالسبلم ".عنه

حارت فً االجابة عن اسبلة روحٌة معٌنة منذ الطفولة ولم تجد لها اٌة اجوبة 

شافٌة فً المعتقد الكاثولٌكً فقد اكدت ان الشك الذي كان لدٌها اختفى بالكلٌة 

 .(ان اإلسبلم هو رسالة الحب والتضحٌة والسبلم)مع اعتناقها اإلسبلم وتقول 
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 كان حل العقدة الكبرى من خبلل اإلسبلم السبب االهم الذي دعا :تعقٌب

فما هً العقدة الكبرى وكٌؾ حلها   إلى اعتناق اإلسبلم ماري فالوتاالخت  

!! االسبلم؟؟

 ؼرٌزة التدٌن، وهً ناتجة عن عنالعقدة الكبرى هً األسبلة الناتجة 

من أٌن جبت؟ : اإلحساس بالعجز الطبٌعً عند اإلنسان، وهً األسبلة الثبلثة

ولماذا؟ و إلى أٌن؟  

ٌطلبون من الطالب فً المدرسة أن ٌجد وٌجتهد، فٌسؤل لماذا؟  

.  لكً تنجح وتتفوق: فٌجٌبونه

تدخل الجامعة؟  : وبعد ذلك؟ فٌقولون له: فٌسؤلهم

.  حتى تؤخذ الشهادة: وبعد ذلك؟ فٌجٌبون: فٌسؤلهم

!! لتحصل على وظٌفة محترمة: طٌب، وبعد ذلك؟ فٌقولون: فٌسؤلهم

تتزوج، وتنشا أسرة، وٌكون لك أوالد، : وبعد ذلك؟ فٌقولون: فٌسؤلهم

وبعد ذلك؟  : فٌسؤلهم ..الخ.. وٌكون لك بٌت، و

؟  (وبعد ذلك)فٌا ترى، أٌن تنتهً هذه الـ 

هً التً تطارد اإلنسان طوال حٌاته، وال ٌكون  (وبعد ذلك)وهذه الـ 

" وبعد ذلك"لحٌاته بتصرفاته وسلوكاته معنى دون أن ٌجٌب عن هذه الـ 

فاإلجابة عن أسبلة العقدة الكبرى الثبلثة، هً التً تشكل القاعدة الفكرٌة، 

ألّنها إن حـُلّت هذه العقدة، سُهل بعد ذلك أن تـُحل باقً العقد، وذلك ألن هذه 

العقدة كبرى، تتعلق بوجود اإلنسان واستمراره ونهاٌته، ووجود ؼٌره مما ٌقع 

حسه علٌه وٌتعامل معه، فؤّي عقدة أخرى ستكون صؽٌرة بالنسبة لها، ألنها ال 

والُعقد األخرى تتعلق بجزبٌات هذه األشٌاء . تتعلق بوجود اإلنسان ومصٌره

فإن حلت العقدة الكبرى ُحلّت باقً العقد بناًء . الكون واإلنسان والحٌاة: الثبلثة

.  فالعقدة الكبرى أصل، وما عداها فرٌع علٌه. على حل العقدة الكبرى
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ولكن هذا الحل ال ٌوصل  إلى النهضة إال إذا كان حبلً صحٌحاً ٌوافق 

.  فٌمؤل القلب طمؤنٌنة، فطرة اإلنسان، وٌقنع العقل

والحل الصحٌح للعقدة الكبرى، الذي هو الفكرة الكلٌة عن الكون 

:  واإلنسان والحٌاة وعما وراءها، ال ٌكون صحٌحاً إال بشرطٌن

.  إقناع العقل: وثانٌهما.موافقة الفطرة: أولهما

واشتراط هذٌن الشرطٌن ضروري، وذلك ألن هذا الحل هو إجابة ألسبلة 

الفطرة، فإن لم ٌجب عن تلك األسبلة فلن تنقطع، وستبقى األسبلة تثور ألدنى 

موقؾ، فتقض مضجع اإلنسان، وتنؽص علٌه عٌشه،  وهذا معنى موافقة 

.  الفطرة

ٌُجٌب، وعلٌه فإّن العقل سٌستخدم  أما إقناع العقل فؤلن العقل هو الذي س

قوانٌنه لئلجابة عن هذه األسبلة، فإن استخدم قوانٌنه بشكل صحٌح وصل  إلى 

إجابات مقنعة، أما إن استخدم قوانٌنه بشكل خاطا، فإنه سٌتبٌن له فً وقت ما 

وإن لم . خطؤ ما وصل إلٌه من قبل، فٌنهدم كل ما بناه، وٌعود القلق مرة أخرى

ٌّة لحظة للتساإل  ٌستخدم قوانٌنه فً اإلجابة عن تلك األسبلة، فإنه معّرض فً أ

حول تلك اإلجابات ومدى صحتها، مما ٌإدي  إلى زلزلة القناعة بتلك 

اإلجابات، أو معّرض فً أٌة لحظة ألن ٌكتشؾ خطؤ تلك اإلجابات، فٌنهدم ما 

.  بناه، وٌعود القلق مرة أخرى

وإن تحقق الشرطان فً الحل، امتؤل القلب طمؤنٌنة، وذلك لوصوله  إلى 

إجابات تلك األسبلة بما ٌشبع العجز الطبٌعً عند اإلنسان، بحل وصل إلٌه هو 

.  بنفسه، وبشكل صحٌح مقنع

والطمؤنٌنة المقصودة هنا هً الطمؤنٌنة الدابمة، نظراً ألن هذا الحل ٌشكل 

أساساً لكل سلوكات اإلنسان وأفكاره، وتتعزز تلك الطمؤنٌنة بكل سلوك انبثق 

من ذلك الحل، أو فكرة بنٌت علٌه، وفً حال مخالفته تنخرم هذه الطمؤنٌنة 
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الدابمة، لوقوعه فً التناقض بٌن ما ٌحمل وٌقتنع به وبٌن ما استخدمه فً 

.  تسٌٌر سلوكه أو أخذه للفكرة
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 "ري واتسونام

" خدٌجة"

 الحقٌقة أن ما ٌنقص الدعاة هو القدوة، وأن ٌعٌش الداعً اإلسبلم، وهذا "

 "نعانٌه، فالكثٌر ٌدعو  إلى أمور ال ٌعٌشها، وهذا أكثر ما ٌإلمنً  ما

واهتدٌت  إلى .. درست البلهوت فً ثمانً سنوات*:"تقول االخت خدٌجة

والمسلمون بحاجة  إلى قوة .. ٌوم إسبلمً ٌوم مٌبلدي*و!!اإلسبلم فً أسبوع

. اإلٌمان

" ريام"أحمد هللا على نعمة اإلسبلم، كان اسمً قبل اإلسبلم :" وتقول

ولديَّ سبعة أبناء بٌن البنٌن والبنات من زوج فلبٌنً، فؤنا أمرٌكٌة المولد فً 

والٌة أوهاٌو، وعشت معظم شبابً بٌن لوس أنجلوس والفلبٌن، واآلن بعد 

اإلسبلم وهلل الحمد اسمً خدٌجة، وقد اخترته ألن السٌدة خدٌجة ـ رضً هللا 

عنها ـ كانت أرملة وكذلك أنا كنت أرملة، وكان لدٌها أوالد، وأنا كذلك، وكانت 

، وآمنت بما أنزل علٌه،  عاماً عندما تزوجت من النبً 40تبلػ من العمر 

وكذلك أنا كنت فً األربعٌنٌات، عندما اعتنقت اإلسبلم، كما أننً معجبة جداً 

 آزرته وشجعته دون تردد، بشخصٌتها، ألنها عندما نزل الوحً على محمد 

. لذلك فؤنا أحب شخصٌتها

. حدثٌنا عن رحلتك مع النصرانٌة

درجة من كلٌة ثبلث سنوات فً أمرٌكا، : كان لديَّ ثبلث درجات علمٌة

وبكالورٌوس فً علم البلهوت بالفلبٌن، ومعلمة البلهوت فً كلٌتٌن فقد كنت 

رة، كذلك عملت فً اإلذاعة بمحطة  الهوتٌة وأستاذاً محاضراً وقسٌسة ومنصِّ

الدٌن النصرانً إلذاعة الوعظ النصرانً، وكذلك ضٌفة على برامج أخرى فً 

التلفاز، وكتبت مقاالت ضد وماذا عن أوالدك؟ 
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عندما كنت أعمل بالمركز اإلسبلمً بالفلبٌن كنت أحضر للبٌت بعض 

عسى أن ٌهدي هللا " متعمدة"الكتٌبات والمجبلت وأتركها بالمنزل على الطاولة 

إلى اإلسبلم، إذ إنه الوحٌد الذي ٌعٌش معً، وبالفعل بدأ هو "  كرٌستوفر"ابنً 

فؤخذ " منبه أذان"وصدٌقه ٌقرآنها وٌتركانها كما هً تماماً، كذلك كان لديَّ 

ٌستمع إلٌه مراراً وتكراراً وأنا بالخارج ثم أخبرنً بعد ذلك برؼبته فً 

اإلسبلم، ففرحت جداً وشجعته ثم جاء إخوة عدة من المركز اإلسبلمً لمناقشته 

فً اإلسبلم وعلى أثرها أعلن الشهادة وهو ابنً الوحٌد الذي اعتنق اإلسبلم فً 

الوقت الحالً، وسمى نفسه عمر، وأدعو هللا أن ٌمنَّ على باقً أوالدي بنعمة 

. اإلسبلم

ما الذي أعجبك فً دٌن اإلسبلم؟ 

اإلسبلم هو الطرٌق األكمل واألمثل للحٌاة، بمعنى آخر هو البوصلة التً 

توجه كل مظاهر الحٌاة فً االقتصاد واالجتماع وؼٌرها حتى األسرة وكٌفٌة 

. التعامل بٌن أفرادها

ما أكثر اآلٌات التً أثارت قلبك؟ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ : قوله تعالى

. فهً تعنً لً الكثٌر وقد ساعدتنً وقت الشدة. چۅ  ۉ   

ما نوعٌة الكتب التً قرأتها؟ 

فقد قرأت فً البخاري ومسلم والسٌرة النبوٌة، وعن . أحب القراءة جداً 

. بعض الصحابة والصحابٌات بجانب تفسٌر القرآن طبعاً وكتب ؼٌرها كثٌرة

ما الصعوبات التً واجهتها؟ 

كنت أعٌش بٌن أمرٌكا والفلبٌن كما أن بناتً جمٌعهن متزوجات هناك 

وعندما أسلمت كان رد ثبلث من بناتً عنٌفاً إزاء اعتناقً اإلسبلم والباقٌات 

اعتبرنه حرٌة شخصٌة، كما أن بٌتً وتلٌفونً روقبا، فقررت االستقرار فً 

الفلبٌن، لكن تنكر لً أهل زوجً ألنً من قبل كنت مرتبطة بهم لكون أبً 
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وأمً مٌتٌن، لذلك بكٌت ثبلثة أٌام، وعندما كنت أظهر فً الشارع بهذا الزي 

ًَّ بالشٌخة أو الخٌمة، فكنت أعتبر هذا بمثابة دعوة  إلى  كان األطفال ٌنادون عل

. اإلسبلم، كما تجنبنً كل من ٌعرفنً تماماً 

هل حضرت ندوات أو مإتمرات بعد اعتناق اإلسبلم؟ 

لم أحضر، ولكن ألقٌت العدٌد من المحاضرات عنه فً الجامعات 

والكلٌات بالفلبٌن، وقد دعٌت من قبل رإساء بعض الدول إلجراء محاورات 

بٌن مسلمة ونصرانٌة لكن ال أحب هذه المحاورات ألن أسلوبها عنٌؾ فً 

النقاش، وأنا ال أحب هذه الطرٌقة فً الدعوة بل أفضل األسلوب الهادئ ال سٌما 

. اهتمامنا بالشخص نفسه أوالً ثم دعوته ثانٌاً 

ٌُقال عن خطة عمرها ربع القرن المقبل لتنصٌر المسلمٌن؟  ما رأٌك فٌما 

بعد قراءتً عن اإلسبلم وفً اإلسبلم علمت لماذا اإلسبلم مضطهد من 

جمٌع الدٌانات ألنه أكثر الدٌانات انتشاراً على مستوى العالم، وأن المسلمٌن 

أقوى ناس ألنهم ال ٌبدلون دٌنهم وال ٌرضون ؼٌره بدٌبلً، ذلك أن دٌن اإلسبلم 

. هو دٌن الحق وأي دٌن آخر لن ٌعطٌهم ما ٌعطٌه لهم اإلسبلم

ماذا تؤملٌن لنفسك ولئلسبلم؟ 

لنفسً ـ إن شاء هللا ـ سؤذهب  إلى إفرٌقٌا، ألدرس بها وأعمل بالدعوة، 

كما آمل أن أزور مصر ألرى فرعونها الذي ُذكر فً القرآن، وجعله هللا آٌة 

للناس، أما بالنسبة لئلسبلم، فنحن نحتاج  إلى إظهار صحته وقوته وحسنه، 

كما نحتاج  إلى مسلمٌن . وسط البٌبات التً ٌحدث فٌها تعتٌم أو تشوٌش إعبلمً

. أقوٌاء اإلٌمان، إٌمانهم ال ٌفتر، ٌقومون بالدعوة  إلى هللا

اإلسبلم قبل توبتً، فؤسؤل هللا أن ٌؽفر لً، فلقد كنت متعصبة جداً 

. للنصرانٌة

رة  إلى داعٌة إسبلمٌة؟  ما نقطة تحولك إذن من منصِّ
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كنت فً إحدى الحمبلت التنصٌرٌة  إلى الفلبٌن إللقاء بعض 

المحاضرات، فإذا بؤستاذ محاضر فلبٌنً جاء من إحدى الدول العربٌة، الحظت 

علٌه أموراً ؼرٌبة، فؤخذت أسؤله وألّح علٌه حتى عرفت أنه أسلم هناك، وال 

. أحد ٌعرؾ بإسبلمه وقتبذ

وكٌؾ تخطٌت هذه الحواجز وصوالً  إلى اإلسبلم؟ 

: بعدما سمعت عن اإلسبلم من هذا الدكتور الفلبٌنً راودتنً أسبلة كثٌرة

لماذا أسلم؟ ولماذا بدل دٌنه؟ البد من أن هناك شٌباً فً هذا الدٌن وفٌما تقوله 

ففكرت فً صدٌقة قدٌمة فلبٌنٌة أسلمت وكانت تعمل ! النصرانٌة عنه؟

بالجزٌرة، فذهبت إلٌها، وبدأت أسؤلها عن اإلسبلم، وأول شًء سؤلتها عنه 

معاملة النساء، ألن النصرانٌة تعتقد أن النساء المسلمات وحقوقهن فً المستوى 

األدنى فً دٌنهن، وهذا ؼٌر صحٌح طبعاً، كما كنت أعتقد أن اإلسبلم ٌسمح 

! لؤلزواج بضرب زوجاتهم، لذلك هن مختببات وكابنات فً منازلهن دابماً 

ارتحت كثٌراً لكبلمها فاستطردت أسؤلها عن هللا عز وجل، وعن النبً 

ًَّ أن أذهب  إلى المركز اإلسبلمً ترددت محمد   وعندما عرضت عل

وابتهلت إلٌه حتى ٌهدٌنً، وذهبت فاندهشوا جداً من " الرب"فشجعتنً فدعوت 

وصححوا . معلوماتً الؽزٌرة عن النصرانٌة ومعتقداتً الخاطبة عن اإلسبلم،

ذلك لً، وأعطونً كتٌبات أخذت أقرأ فٌها كل ٌوم وأتحدث إلٌهم ثبلث ساعات 

 كتاباً، وكانت تلك المرة األولى 12ٌومٌاً لمدة أسبوع، كنت قد قرأت بنهاٌته 

التً أقرأ فٌها كتباً لمإلفٌن مسلمٌن والنتٌجة أننً اكتشفت أن الكتب التً قد 

كنت قرأتها من قبل لمإلفٌن نصارى ممتلبة بسوء الفهم والمؽالطات عن 

اإلسبلم والمسلمٌن، لذلك عاودت السإال مرة أخرى عن حقٌقة القرآن الكرٌم، 

. وهذه الكلمات التً ُتقال فً الصبلة

وفً نهاٌة األسبوع عرفت أنه دٌن الحق، وأن هللا وحده ال شرٌك له، 

وأنه هو الذي ٌؽفر الذنوب والخطاٌا، وٌنقذنا من عذاب اآلخرة، لكن لم ٌكن 
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اإلسبلم قد استقر فً قلبً بعد، ألن الشٌطان دابماً ٌشعل فتٌل الخوؾ والقلق فً 

النفـــس، فكثؾ لً مركز التوعٌة اإلسبلمً المحاضرات، وابتهلت  إلى هللا أن 

ٌهدٌنً، وفً خبلل الشهر الثانً شعرت فً لٌلة ـ وأنا مستلقٌة على فراشـــً 

وكاد النوم ٌقارب جفونً ـ بشًء ؼرٌب استقر فً قلبً، فاعتدلت من فوري 

وقلت ٌا رب أنا مإمنة لك وحدك، ونطقت بالشهادة وشعرت بعدها باطمبنان 

وراحة تعم كل بدنً والحمد هلل على اإلسبلم، ولم أندم أبداً على هذا الٌوم الذي 

. ٌعتبر ٌوم مٌبلدي

وكٌؾ تسٌر رحلتك مع اإلسبلم اآلن؟ 

بعد إسبلمً تركت عملً كؤستاذة فً كلٌتً وبعد شهور عدة طلب منً 

أن أنظم جلسات أو ندوات نسوٌة للدراسات اإلسبلمٌة فً مركز إسبلمً 

بالفلبٌن حٌث موطن إقامتً، وظللت أعمل به تقرٌباً لمدة سنة ونصؾ، ثم 

عملت بمركز توعٌة الجالٌات بالقصٌم ـ القسم النسابً كداعٌة إسبلمٌة خاصة 

 .متحدثة باللؽة الفلبٌنٌة بجانب لؽتً األصلٌة

اصابت  االخت خدٌجة فً تشخٌصها للداء ووصفها للدواء، اذ : تعقٌب

البد القناع الناس باي فكرة ان ٌكون حامل الفكرة منسجما مع فكره مطبقا له، 

قرآنا ٌمشً على –كما وصفته عابشة رضً هللا عنها – كا ن فالرسول  

ڱ  ڱ   چ :مع قوله تعالىنقُؾ وقفًة ٌسٌرًة مع وبهذه المناسبة دعونا .االرض

ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ڱ  

 [.3 - 2: الصؾ]  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

فً هذه االٌة ٌهاجم هللا الناس الذٌن ال تنسجم افعالهم مع اقوالهم هجوما 

 وحسبك أن هللا تع إلى سمى ذلك االنفصام بٌن القول والعمل مقتا، بل عنٌفا 

ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ :جعله أكبر المقت  فقال

 . چھ  ھ 
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 :وما سمى هللا تع إلى شٌبا بهذا االسم، وال أطلقه علٌه إال فً أمرٌن

ڄ  ڄ   ڄ     چ : الجدال فً هللا وآٌاته بؽٌر سلطان وعلم، فقال سبحانه: أولهما

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ               ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  

[. 35/ؼافر]

نكاح الرجل زوجة أبٌه المتوفى عنها أو المطلقة، كما كان ٌفعل : وثانٌهما

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :الجاهلٌون، فقال سبحانه وتعالى

[. 22/النساء]  چچچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

ومن هذا نعلم عظم اآلفة الكبٌرة والداء الخطٌر فً االنفصام بٌن القول 

. والعمل، أو بٌن اإلٌمان والسلوك

إن اإلٌمان لٌس مجرد كلمات ٌدٌرها اإلنسان على لسانه،وٌتحلى بها أمام 

الناس وٌتشدق دون أن ٌكون لها أثرها فً سلوكه وواقعه،ودون أن تترجم  إلى 

واقع حً ٌراه الناس، فٌكون هذا الواقع العملً الظاهر وااللتزام مإشرا على 

. اإلٌمان الصحٌح وعمقه فً نفس صاحبه

-: رحمه هللا تع إلى - ٌقول صاحب الظبلل 

إن اإلٌمان الصحٌح متى استقر فً القلب ظهرت آثاره فً السلوك )

واإلسبلم عقٌدة متحركة، ال تطٌق السلبٌة، فهً بمجرد تحققها فً عالم الشعور، 

تتحرك لتحقق مدلولها فً الخارج، ولتترجم نفسها  إلى حركة و إلى حركة فً 

. عالم الواقع

ومنهج اإلسبلم الواضع ٌقوم على أساس تحوٌل الشعور الباطن بالعقٌدة 

. (وآدابها  إلى حركة سلوكٌة لتبقى حٌة متصلة بالٌنبوع األصٌل

والمإمن ال ٌخالؾ قوله فعله، وهو الذي ٌبدأ بنفسه أوال فٌحملها على 

الخٌر والبر، قبل أن ٌتوجه بهما  إلى ؼٌره لٌكون بذلك األسوة الحسنة والقدوة 

المثلى لمن ٌدعوهم، ولٌكون لكبلمه ذلك التؤثٌر فً نفوس السامعٌن الذٌن 

ٌدعوهم، بل إنه لٌس بحاجة  إلى كثٌر عندبذ، فحسب الناس أن ٌنظروا إلً 
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واقعه وسلوكه، لٌروا فٌهما اإلسبلم واإلٌمان حٌا ٌمشً أمامهم على األرض 

ولٌشع بنوره على من حوله، فٌضًء الطرٌق للسالكٌن، وتنفتح علٌه العٌون 

فهو ٌدعو بسلوكه .. وٌقع فً القلوب، فٌحمل الناس بذلك على التؤسً واالتباع

خٌر أسوة، فقد - -ولنا فً رسول هللا .. وواقعه قبل أن ٌدعو بقوله وكبلمه

كان علٌه الصبلة والسبلم إذا أمر الناس بؤمر كان أشد الناس تمسكا به، وكان 

. ٌحمل أهل بٌته على ذلك قبل أن ٌدعو ؼٌرهم

- رضً هللا عنها - سؤلت عابشة أم المإمنٌن : وعن سعٌد بن هشام قال

بلى، : أما تقرأ القرآن؟ قلت: ، فقالت--أخبرٌنً عن خلق رسول اله : فقلت

، فمهما أمره القرآن بشًء امتثله، ومهما نهاه عنه «كان خلقه القرآن»: قالت

. تركه

وهً إجابة موجزة - رضً هللا عنها - وهً إجابة دقٌقة من عابشة 

جامعة أٌضا، تحمل فً طٌاتها كل ما ٌخطر على بال المرء من أخبلق الكمال 

وصفات العظمة، فحسبك أن ٌكون علٌه الصبلة والسبلم، ترجمة عملٌة حٌة 

، فانظر  إلى --لمبادئ القرآن الكرٌم، فإذا أردت أن تعرؾ أخبلق الرسول 

القرآن الكرٌم واقرأ ما فٌه من آٌات تحث على األخبلق، وإذا أردت أن ترى 

- -القرآن الكرٌم واقعا عملٌا فً حٌاة الناس فانظر  إلى خلق رسول هللا 

وادرس سٌرته بكل وعً وعناٌة واهتمام وبقلب مفتوح على الخٌر، وبعزٌمة 

... فكل واحد منهما ٌدل على اآلخر.. صادقة، تحمل على التؤسً والمتابعة

، أكبر قدوة للبشرٌة فً تارٌخها الطوٌل وكان --لقد كان رسول هللا )

مربٌا وهادٌا بسلوكه الشخصً قبل أن ٌكون بالكبلم الذي ٌنطق به سواء فً 

(. ()- 6- ذلك القرآن المنزل أو حدٌث الرسول 

وإنها لمصٌبة كبٌرة، وخسارة ما بعدها خسارة، أن ٌتحول اإلٌمان 

واإلسبلم فً سلوك أصحابه  إلى كلمات ودعاوى، ال تتجاوز الحناجر، وأن 

ٌنطلق المسلم، ٌدعو ؼٌره  إلى البر والهدى والخٌر، ولكنه ٌترك نفسه بمعزل 
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عن ذلك، وٌعطٌها إجازة تتمتع بها، وال ٌحملها حمبل على أن تكون سباقة  إلى 

. هذه الدعوة والعمل بمقتضاها

ولقد نعى هللا سبحانه وتعالى، على بنً إسرابٌل، وبخاصة أولبك األحبار 

فٌهم، ووبخهم علً سلوكهم، فهم ٌؤمرون الناس بالبر، الذي هو جماع الخٌر، 

ولكنهم ٌنسون أنفسهم فبل ٌؤتمرون بما ٌؤمرون الناس به، مع علمهم بجزاء من 

 چہ  ھ  ھھ  ھ  ے    چ : ، فقال(7)فً أوامر هللا سبحانه وتع إلى قصر 

 [.44/البقرة ]

عن - رحمه هللا - وفً ظبلل هذه اآلٌة الكرٌمة ٌتحدث األستاذ سٌد قطب 

: آثار الدعوة  إلى البر والمخالفة عنه فً السلوك، فٌقول

ومع أن هذا النص القرآنً كان ٌواجه ابتداء حالة واقعة من بنً إسرابٌل )

بصفة خاصة، دابم ال ٌخص  (8)فإنه فً إٌحابه للنفس البشرٌة، ولرجال الدٌن 

. قوما دون قوم، وال ٌعنً جٌبل دون جٌل

حٌن ٌصبح الدٌن حرفة وصناعة ال عقٌدة حارة - إن آفة رجال الدٌن 

أنهم ٌقولون بؤفواههم ما لٌس فً قلوبهم، ٌؤمرون بالخٌر وال ٌفعلونه، - دافعة 

وٌدعون  إلى البر وٌهملونه وٌحرفون الكبلم عن مواضعه، وٌإلفون النصوص 

القاطعة خدمة للؽرض والهوى، وٌجدون فتاوى وتؤوٌبلت، قد تتفق فً ظاهرها 

مع ظاهر النصوص، ولكنها تختلؾ فً حقٌقتها عن حقٌقة الدٌن، لتبرٌر 

. كما كان ٌفعل أحبار ٌهود! أؼراض وأهواء لمن ٌملكون المال أو السلطان

والدعوة  إلى البر والمخالفة عنه فً سلوك الداعٌن إلٌه، هً اآلفة التً 

تصٌب النفوس بالشك، ال فً الدعاة وحدهم، ولكن فً الدعوات ذاتها، وهً 

تبلبل قلوب الناس وأفكارهم أنهم ٌسمعون قوال جمٌبل، وٌشهدون فعبل قبٌحا، 

فتتملكهم الحٌرة بٌن القول والفعل، وتخبو فً أرواحهم الشعلة التً توقدها 

العقٌدة، وٌنطفا فً قلوبهم النور الذي ٌشعه اإلٌمان، وال ٌعودون ٌثقون فً 

(. 9)(الدٌن عدما فقدوا ثقتهم فً رجال الدٌن
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وما أعظم ذنب أولبك الذٌن ٌصدون عن دٌن هللا وٌقفون حجرة عثرة أمام 

الدخول فٌه 

والتمسك بؤحكامه؛ ألنهم بسلوكهم ذاك ٌنفرون الناس من الدٌن، وتنطلق 

إنه ٌدعونا  إلى شًء وٌخالفنا  إلى .. انظروا  إلى فبلن: األلسنة المتبجحة لتقول

الدٌن، - عندبذ - ؼٌره، ولو كان ما دعونا إلٌه حقا التبعه وتمسك به؟ فٌتركون 

!!. بسبب سلوكه ذاك

وكم ٌتحملون من أوزار الذٌن تابعوهم فً سلوكهم ذاك، إذ أنهم حملوهم 

على المخالفة واإلثم باإلٌحاء والقدوة العملٌة، ولوالهم ما وقعوا فً ذلك، فهم 

قال رسول : الذٌن سنوا هذه السنة السٌبة فكان علٌهم إثمهم وآثام من اتبعهم فقد

من سن فً اإلسبلم سنة سٌبة ٌعمل بها من بعده، كان علٌه وزرها »-: - هللا 

(. 10)« ووزر من عمل بها من ؼٌر أن ٌنقص من أوزارهم شًء

وقبل أن ٌدعو الداعٌة ؼٌره  إلى الخٌر ٌنبؽً أن ٌتمسك هو به، ولن 

ٌستطٌع المرٌض أن ٌعالج مرضا مثله، وما أجمل الحكمة التً أجراها هللا تع 

: إلى على لسان أبً األسود الدإلً، عندما قال

ٌا أٌها الرجل المعلم ؼٌره هبل لنفسك كان ذا التعلٌم 

تصؾ الدواء لذي السقام وذي الضنى كٌما ٌصح به وأنت سقٌم 

ابدأ بنفسك فانهها عن ؼٌها فإن انتهت عنه فؤنت حكٌم 

ال تنه عن خلق وتؤتً مثله عار علٌك إذا فعلت عظٌم 

وإذا كان لعدم الموافقة بٌن القول والعمل تلك اآلثار، فإنه لٌس ؼرٌبا أن 

ٌشدد اإلسبلم فً عقوبة الذٌن ٌؤمرون بالمعروؾ وال ٌؤتونه، فٌجعلونه وراءهم 

ظهرٌا، وٌنهون عن المنكر وٌفعلونه، وأولبك هم علماء السوء وصفوا الحق 

: والعدل بؤلسنتهم وخالفوه  إلى ؼٌره، فلم ٌعملوا به

إن أول » -: - قال رسول هللا : قال- رضً هللا عنه - فعن أبً هرٌرة 

ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فؤتً به ... الناس ٌقضى علٌه ٌوم القٌامة
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تعلمت العلم وعلمته وقرأت : فما عملت فٌها؟ قال: فعرفه نعمه، فعرفها، قال

إنك عالم وقرأت القرآن : كذبت ولكنك تعلمت العلم لٌقال: قال. فٌك القرآن

هو قارئ فقد قٌل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقً فً : لٌقال

(. 11)«...النار

- -سمعت رسول هللا : قال- رضً هللا عنهما - وعن أسامة بن زٌد 

( 12)ٌإتً بالرجل ٌوم القٌامة فٌلقى فً النار، فتندلق أقتاب بطنه »: ٌقول

ٌا فبلن : فٌدور بها كما ٌدور الحمار بالرحى، فٌجتمع إلٌه أهل النار، فٌقولون

بلى، كنت آمر : ما لك؟ ألم تكن تؤمر بالمعروؾ وتنهى عن المنكر؟ فٌقول

(. 13)« بالمعروؾ وال آتٌة، وأنهى عن المنكر وآتٌه

ودوران هذا الحمار بؤقتاب بطنه ٌوم القٌامة، ٌعٌد  إلى األذهان تلك 

الصورة المزرٌة البابسة ألولبك الذٌن حملوا التوراة، وكلفوا العمل بها، ولكنهم 

... لم ٌحملوها، ونكصوا على أعقابهم، فكانوا من الخاسرٌن، وأولبك هم الٌهود

كالحمار ٌحمل أثقاال من الكتب، لٌس له منها نصٌب إال أن ٌشعر بثقلها على 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     چ  :طهره، وٌنوء بحملها

گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ               ڱ  ڱڱ  ں  

[. 5/الجمعة ) چں    ڻ  ڻ    ڻ   ڻ   

وال ٌؽٌبن عن ذهنك صورة ذاك الذي آتاه هللا آٌاته، فلم ٌعمل بما آتاه هللا 

ڱ   چ .من العلم، فانسلخ منها كما تنسلخ الحٌة من جلدها وتتركه على األرض

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲﮳  

ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    

 " چۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

 .176 -75: األعراؾ)
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ولٌس هذا شؤن ٌهود فحسب، بل إن إخوانهم من المنافقٌن ٌلتقون معهم 

ڑ   ک  ک  ک  ک  چ  :فً هذه السمة وٌنهلون من نفس المنهل

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

[. 48 - 47لنورا) چہ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

النساء ]  چٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  ڇ  چ "  [.81

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

  [.205 - 204: البقرة) چک  

فلٌحذر المإمنون أن ٌقعوا ... هذه صورة المنافقٌن، وتلك صورة ٌهود

فٌما وقع فٌه هإالء إذ لٌس اإلٌمان بالتحلً وال بالتمنً،ولكن ما وقر فً القلوب 

وصدقته األعمال، من قال حسنا وعمل ؼٌر صالح، رده هللا على قوله، ونمن 

 چ" :، وذلك بؤن هللا تع إلى ٌقول(15)قال حسنا وعمل صالحا، رفعه العمل 

 [. 10:فاطر ] چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ 

وما أروع كلمة شعٌب، علٌه الصبلة والسبلم، وما أكثرها إنصافا عندما 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  قال لقومه

ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

[. 88هود  ] چیی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

ولٌت الدعاة،الذٌن نصبوا أنفسهم للعمل اإلسبلمً ٌضعون هذا المبدأ الذي 

أرشد إلٌه شعٌب علٌه الصبلة والسبلم نصب أعٌنهم، فبل ٌخالفون  إلى ما 

!. ٌنهون عنه لٌكون لكبلمهم ذلك التؤثٌر فً نفوس المدعوٌن
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وكم نجد أناسا ٌدعون  إلى وحدة الكلمة وجمع صفوؾ المسلمٌن على 

الحق، وهم أنفسهم فً واقعهم دعاة فرقة وضبلل ؛ ٌدعون  إلى التمسك بكتاب 

وهم أبعد الناس عن الكتاب والسنة، ٌقدمون آراءهم وآراء - -هللا وسنة نبٌه 

من ٌقلدونهم وٌتبعونهم علً الكتاب والسنة، صراحة أو تؤوٌبل ٌدعون  إلى 

الحفاظ على اإلخوة اإلٌمانٌة وحقوق األخوة، ولكنهم ٌزورون عن إخوانهم وال 

ٌتحدثون عن وجوب التثبت ... ٌفون بحقوقهم لمجرد خبلؾ فً الرأي أو الفهم

فً نقل األخبار ولكنهم ٌجرون وراء الشابعات وٌرمون ؼٌرهم فظابع التهم، 

وال ٌكلفون أنفسهم الرجوع  إلى مصدر صادق لٌتثبتوا فٌما ٌنقلونه، لببل ٌظلموا 

ٌتحدثون عن تحرٌم الؽٌبة وآثارها وضررها، ! إخوة لهم أو ٌرمونهم بتهم باطلة

ولكنهم ال ٌتفكهون إال بؤعراض اآلخرٌن وال ٌتندرون إال بما ٌتخٌلونه من سٌا 

الخبلل ؛ وٌتحدثون عن مفاصلة المشركٌن والعلمانٌٌن والمرتدٌن والملحدٌن 

وال ٌجدون بؤسا أو ؼضاضة فً مجالستهم ومداهنتهم، بل قد ٌرتمون فً 

إلى ...  ما ال ٌإملون عند هللا وٌرجون أحضانهم وٌإملون عندهم وٌرجون،

ؼٌر ذلك من المفارقات العجٌبة الؽرٌبة، فلٌحذر المسلمون ذلك كله وأشباهه، 

 ٌقول فإنها أمراض جد خطٌرة، ولها آثارها السٌبة، فً حٌاة الدعوة والدعاة 

إن أفكارنا وكلماتنا تظل جثثا هامدة،حتى إذا متنا فً "هللا هصاحب الظبلل رحم

 ."سبٌلها أو ؼذٌناها بالدماء انتفضت حٌة وعاشت بٌن األحٌاء

 عثمان جمعة ضمٌرٌة: بقلم-  مجلة البٌان 
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 ماكلٌن سٌكاروس الٌونانٌة

" خدٌجة"

أول زوجات رسول - رضً هللا عنها-تٌمنا باسم أم المإمنٌن خدٌجة "

 خدٌجة ودرست اإلسبلم وتعلمت اللؽة العربٌة ألتمتع يأسمٌت نفس- -هللا 

". القرآن باللؽة التً نزل بها على رسول هللا-بالكنز اإللهً 

 كانت من عارضات األزٌاء الشهٌرات لدور األزٌاء العالمٌة، لم تكن 

تعرؾ شٌباُ عن اإلسبلم،  إلى أن أجرت معها صحفٌة جزابرٌة، حواراُ عن 

. عروض األزٌاء والشهرة التً تمتعت بها خبلل هذا العمل

هو لحظة التنوٌر التً جعلتها تتعرؾ " ماكلٌن"وكان سإال الصحفٌة لـ 

. على اإلسبلم

لم ال تفكرٌن فً عروض األزٌاء اإلسبلمٌة؟ : وكان السإال

لم أكن أعرؾ شٌباً عن اإلسبلم وال عن أزٌابه، وطلبت ": ماكلٌن"تقول 

فً شوق من الصحفٌة الجزابرٌة أن تتولى تعرٌفً باإلسبلم، وكانت سعادتها ال 

، وعن المرأة فً اإلسبلم، - -هتوصؾ، وهً تحدثنً عن اإلسبلم ورسول

 .واألزٌاء التً ترتدٌها المرأة،لتحمٌها من عٌون الفضولٌٌن

اكتشفت اإلسبلم، إنه كنز كبٌر، لقد كنت ؼاببة عن : وتقول الٌونانٌة

. الوعً سنوات عمري التً سبقت تعرفً على هذا الدٌن العظٌم

لقد نهلت من هذا الكنز بحب لم أتذوقه من قبل، وببساطة لم أجدها إال فً 

تعالٌم هذا الدٌن الذي ٌحمل البساطة فً كل مناحً الحٌاة، لٌرسم الطرٌق 

لقد بكٌت كثٌراً، وأنا أنهل من فٌض الحب اإللهً .السوي لئلنسان فً هذا العالم

رة القرآنٌة التً ال تنقطع،لقد ندمت على سنوات عمري الفابتة دون أن يوالمس

. أتعرؾ على هذا الكنز اإللهً
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لقد استطاع علماء اإلسبلم األفاضل، أن ٌطمبنونً بؤن اإلسبلم بتعالٌمه 

إذا ما اعتنقه اإلنسان ٌحاسبه هللا الواحد من ٌوم إسبلمه، وبكٌت كثٌراً وأنا 

أنطق بالشهادتٌن، وبكى معً قلبً الذي أزاح من فوقه هموم سنوات ندمت 

علٌها، وشهدت أن هللا واحد ال شرٌك له، لم ٌلد ولم ٌولد، وأنه سبحانه خالق 

. السموات واألرض

أول زوجات - رضً هللا عنها-تٌمنا باسم أم المإمنٌن خدٌجة : وتقول

أسمٌت نفس خدٌجة ودرست اإلسبلم وتعلمت اللؽة العربٌة - -رسول هللا 

وتقول - القرآن باللؽة التً نزل بها على رسول هللا-ألتمتع بالكنز اإللهً 

تؤكدت أن هذا الدٌن العظٌم، الذي ختم هللا به الرساالت،إنما : الٌونانٌة خدٌجة

. أرسله الخالق لٌكون رحمة للعالمٌن

تزوجت مسلماً تونسٌاً، ونعٌش فً ظل اإلسبلم : وتقول خدٌجة الٌونانٌة

العظٌم، حٌاة سعٌدة، ما كنت أشعر بها، وما كنت أشعر باستقرار إال بعد تعرفً 

. على هذا الدٌن العظٌم

البد من تشر اإلسبلم فً ربوع العالم فالناس متعطشون لبر آمن ٌحمٌهم 

. من أمواج اإللحاد والمادٌة، والتردي فً قاع الرذٌلة

وأخٌراً تقول خدٌجة إن أمنٌاتً اإلسبلمٌة كثٌرة، وأتمنى أن ٌكتب هللا 

سبحانه وتع إلى لئلسبلم انتشاراً ؼٌر عادي، لٌعرؾ الناس أن اإلسبلم جاء لهم 

 جمٌعاً، مهما اختلفت ألوانهم وتعددت أجناسهم ولؽاتهم

الجزء الثانً / إبراهٌم بن عبدهللا الحازمً التاببون  إلى هللا: المصدر.

 القرآن الكرٌم –المسلمة الجدٌدة -وصفت االخت خدٌجة:تعقٌب

وهو وهللا أعظم الكنوز التً ال ٌبالً بها الكثٌر ممن ورث اإلسبلم عن ...بالكنز

 . آبابه فتراهم الٌعرفون القرآن إال عند الموت والجنازات
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 ٌةسرمرٌتا السوي

فى هذا القرن المتقدم ال أستطٌع أن أسلم بؤن سٌدنا عٌسى علٌه السبلم "

هذه العقٌدة ال . وال أستطٌع فهم عقٌدة التثلٌث التى تبنى علٌها النصرانٌة.. إله

كٌؾ ٌكون سٌدنا عٌسى علٌه السبلم بشراً وفى . تتفق مع العقل وال مع الفطرة

هذه أمور ال ! كٌؾ ٌكون الرب واحداً وفى نفس الوقت ثبلثة؟! نفس الوقت إلها؟

تقبل واستطٌع أن أإكد أن اى مسٌحى لو فكر ولو للحظة فى هذا الموضوع 

. "الرتد عن هذا الدٌن 

الناس الذٌن اعملوا عقولهم فهداها هللا   سنةـ أحد 23مرٌتا السوٌدٌة ـ   

حاولت كثٌراً وء ٌتناسب مع فطرتها يبحثت عن شفهً قد . إلى الصواب

. رادتها ورحلت  إلى مصر و األزهر الشرٌؾإواهتدت لئلسبلم بمحض 

 .اشهرت إسبلمها وسط فرحة الحاضرٌن معهاو

: وفً لقاء معها فور نطقها للشهادتٌن كانت هذه االسبلة واالجابات

 تتعرفٌن على اإلسبلم؟ يمنذ متى بدأت

..  السوٌدي ؾيكانت أولى بداٌتى مع الدٌن اإلسبلمى أثناء دراست: مرٌتا

كمادة عن .. عندما كنا ندرس فى المدرسة الدٌانات األخرى ؼٌر النصرانٌة

اآلثار اإلنسانٌة والحقٌقة كانت معلومات هامشٌة ال تفٌد، وال تعطى فكرة كاملة 

وأحٌانا وهذا األؼلب كان التناول بالهجوم على هذا الدٌن العظٌم .. عن اإلسبلم

.. هى الهجوم على هذا الدٌن.. ولذلك كانت النؽمة السابدة عند المدرس والطالب

الهجوم على اإلسبلم ال لشىء إال لمجرد الهجوم، .. والؽرٌب أنها اللؽة السابدة

لماذا ٌهاجم بهذه ..  هذا الدٌني أفكر ؾيهذا التطاول على اإلسبلم جعلن

المهم كنت أبحث عن ! ما الذى ٌفعله لنناصبه هذا العداء المرٌر؟! الشراسة؟

ستطٌع أن أ تتحدث عن اإلسبلم بتفصٌل أكثر حتى يبعض الكتب الصؽٌرة الت

 .أرد على من ٌهاجمه
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لماذا كان هذا التعاطؾ مع اإلسبلم رؼم أنك كنت نصرانٌة؟  

 داخل يء داخليش: أهمها.. كانت هناك عدة عوامل.. فى الحقٌقة: ـ مرٌتا

  أن أدافع عن هذا الدٌن،ينفس

أن هناك هجوما شرساً وحكماً شدٌداً علٌه دون وجود من ٌدافع :  ثانٌا

 شىء يإننا جمٌعا ندٌن بالنصرانٌة دٌنا فقط دون االلتزام بؤ:عنه واألمر الثالث

 ي كانت هذه العوامل هى الت،فٌها حتى الذهاب للكنٌسة أمر سنوى للجمٌع

النصرانٌة اسم . . ؼٌر مسلمةي  إلى الدفاع عن هذا الدٌن رؼم كونيتدفعن

 ؟ ي نظرة الناس هناك لدٌنهم المسٌحي ما ه،فقط،بالمناسبة

ء ي شيال ٌلتزمون بؤ.. كما قلت ـ الناس هناك نصارى اسما فقط: مرٌتا

فالنصرانٌة عندهم شعابر ٌعلنونها . حتى الذهاب  إلى الكنٌسة منعدم جدا.. فٌها

.. فقط وحتى المتمسك بدٌنه هناك على خبلؾ مع اآلخرٌن فهم مذاهب متعددة

 .ٌعبدون هللا حسب المذهب ال حسب الدٌن

 وماذا عن النصرانٌة نفسها؟ 

 هذا القرن المتقدم ال أستطٌع أن أسلم بؤن سٌدنا يؾ.. أنا كإنسانة:  مرٌتا

 تبنى علٌها يوال أستطٌع فهم عقٌدة التثلٌث الت.. عٌسى علٌه السبلم إله

كٌؾ ٌكون سٌدنا . هذه العقٌدة ال تتفق مع العقل وال مع الفطرة. النصرانٌة

كٌؾ ٌكون الرب واحداً وفى ! عٌسى علٌه السبلم بشرا وفى نفس الوقت إلها؟

 لو فكر ي مسٌحأيهذه أمور ال تقبل واستطٌع أن أإكد أن ! نفس الوقت ثبلثة؟

 ولو للحظة فى هذا الموضوع الرتد عن هذا الدٌن 

 ي نظرة عقبلنٌة فما هيوه..  نظرتك للنصرانٌةي هه هذت إذا كان

نظرتك لئلسبلم خاصة بعد أن أصبحت أحد أتباعه؟  

..  اإلسبلميكان هو المنطلق العتناق.. ما قلته عن النصرانٌة سلفاً : مرٌتا

فمن خبلل القراءة والحوارات مع بعض المسلمٌن أدركت أو بمعنى أدق 

 ٌدعو للتوحٌد الصحٌح، التوحٌد يحصلت على الدٌن الذ..يحصلت على ٌقٌن
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جمعٌن القادر أالخالص لرب واحد فى اإلسبلم هو رب العالمٌن خالق البشر 

رب .. " على كل شىء المهٌمن على كافة األمور، وهو األحق وحده بالعبودٌة

ورسول من قبل هللا سبحانه وتع إلى .. هو بشر ()والرسول محمد " العالمٌن 

منهج .. أضؾ  إلى ذلك. وهذا هو األقرب  إلى الفطرة اإلنسانٌة.. ولٌس إلها

راق  إلى أقصى .. فى الحقٌقة هذا المنهج فرٌد من نوعه.. االخبلق فى اإلسبلم

فاالسبلم ٌدعو  إلى التسامح الحق ومع الجمٌع التسامح داخل األسرة .. درجة

التسامح بٌن المجتمع المسلم وؼٌر .. التسامح داخل المجتمع المسلم.. الصؽٌرة

الصدق مع النفس مع األهل مع المجتمع مع .. الصدق فى القول والعمل. المسلم

وأجمل ما فى الموضوع أن األخبلق اإلسبلمٌة لم تكن منهجا . ؼٌر المسلمٌن

فقد نص القرآن الكرٌم .. أقره اإلسبلم لمن شاء أن ٌعمل به، ومن شاء تركه أبدا

بمعنى من ٌعمل ٌحصل على الثواب، . على أن هذه األخبلق مادة ثواب وعقاب

فاالخبلق فى اإلسبلم مبدأ الزامى ال .. ومن ال ٌعمل ٌعاقب فى الدنٌا واآلخرة

 اختٌارى 

 الشىء البلفت للنظر أنك وفى أول ٌوم فى حٌاتك ،الحجاب فرٌضة. 

 فلماذا اآلن؟.. اإلسبلمٌة ترتدٌن الحجاب اإلسبلمى

وإنما منذ فترة عندما اعتنقت .. أوال أنا لم أرتد الحجاب اآلن:  مرٌتا

ومعنى ..اإلسبلم بقلبى وفكرى ـ ثانٌا هذا الحجاب فرض من هللا سبحانه وتعالى

 .ذلك أنه بمجرد أن أكون مسلمة البد أن أرتدٌه

إنه ال ٌتناسب مع روح العصر؟  : البعض ٌقول

وهذا افتراء بل استخفاؾ .. هذا كذب..  عصر هذايأ: تنفعل وتقول بحدة

فهذا العصر لٌس حكراً على شىء ما بل ٌستوعب جمٌع األشٌاء، .. بالعقول

فبلبد أن تكون اخبلقه ووصاٌاه .. وطالما أن اإلسبلم صالح لكل زمان وكان

 .صالحة لهذا العصر وؼٌره

 وٌقال إن  الحجاب ـ ال ٌتناسب مع جمال وبهاء المرأة؟  
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عن نفسى أنا أنظر للحجاب على أنه أمر من رب العباد، أمر : مرٌتا

 القضٌة الفاصلة وان كنت أتحجب يوهذه ه..  رب العالمٌنيصادر من رب

أو ؼٌر .. ومن هذا المنطلق فقط أما جمال المرأة أو قبحها.. فمن هذا المنطلق

 الدول ي مصر أو ؾيوهل عندكم ؾ. ذلك فهذا موضوع ال ٌناقش بعد أمر هللا

جمال المرأة .. طبعا ال! العربٌة المرأة المحجبة دمٌمة وؼٌر المحجبة جمٌلة؟

 . أخبلقهايؾ.. وعقلها.. فى عفتها

 ماذا ستفعلٌن بعد إشهار إسبلمك؟ 

االتجاه أن أقوم بالدعوى لئلسبلم وسط عابلتى وأهلى وأصدقابى :  مرٌتا

والحمد هلل حصلت من .. فضبل عن تعمق المعلومات اإلسبلمٌة. فى سوٌسرا

وكذلك ابحاث .. األزهر على عدة كتب باالنجلٌزٌة عن اإلسبلم والتعرٌؾ به

 . اإلسبلميجٌدة عن العدٌد من األمور العظٌمة ؾ

 ٌقال دابما إن وراء اشهار إسبلم أٌة نصرانٌة زواج إسبلمى مرتقب 

هل وراء إشهاء إسبلمك زوج مسلم؟ .. بصراحة

 أن تإمن باإلسبلم من أجل شخص يلٌس لمثل:  تؽضب وتقول منفعلة

تحبه أو ال تحبه إنما تإمن عن قناعة وإٌمان ولو سؤلتنى هذا السإال فى بداٌة 

  موقع لٌلة القدر القاهرة/.حوارك لرفضت الكبلم معك من البداٌة

الن . فً تشخٌص الخلل وعبلجه- تماما - أصابت االخت مرٌتا:تعقٌب 

هو صحة أساسه الفكري، أو عقٌدته - الدٌن الصحٌح - الذي ٌحدد صحة المبـدأ

العقلٌة أو قاعدته الفكرٌة، التً تمثل حبلً للعقدة الكبرى عند اإلنسان، ذلك ان  

إقناع العقل وموافقة الفطرة ٌشكبلن الشرطان اللذان ال بد منهما لجعل الحل حبلً 

ولو اعملوها بالشكل ... لكن مشكلة أكثر الناس الٌستعملون عقولهم.صحٌحاً 

. الصحٌح لما ظل كافر على دٌنه
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 مرٌم نوٌل األسترالٌة 

فبالنِّسبة . على من ٌقع التركٌز واالهتمام كان الشًء الذي صدمنً هو "

ٌٌِّن  الحظت الفرق - وعلى الرؼم من التبشٌر باإلٌمان باإلله الواحد-للبهاب

؛ وبٌن تركٌز االهتمام على "الُمتجلًِّ- "العظٌم بٌن تركٌز االهتمام على بهاء هللا

" . هللا تع إلى فً اإلسبلم

 1997:تارٌخ اسبلمها

" تروي األخت مرٌم حكاٌتها فتقول

ٌَّة كانا قد اعتنقا  ٍة من أبوٌن ذوي جذوٍر أنجلوسلت ٌَّ ولدت فً عابلٍة بهاب

ٌَّة فً الستٌنات، وقضٌت طفولتً فً التعلُّم عن األدٌان العالمٌة  الدٌانة البهاب

نة ٍة ملوَّ ٌَّ اراٍت بهاب  .المختلفة من خبلل نظَّ

 وأدٌن باالمتنان لوالديَّ اللذٌن أنشآنً على أنَّ الظلم خطٌبة، وأنَّ اإلنسان 

ًة وعفٌفة، وأن ٌمتنع عن الؽٌبة، وشرب الخمر،  ٌَّ ٌجب أن ٌعٌش حٌاًة أخبلق

 .وعن الخطاٌا األخرى

ٌنكنت ومنذ نعومة أظفاري   النظر عن فترٍة قصٌرٍة ؼضوب. منبهرًة بالدِّ

ٌِّنًة جداًّ  ًِّ مراهقتً المبكِّرة،أصبحت متد د فً سن  مع أنَّ ذلك كان من "من التمرُّ

ًة ما استطعت"ؼٌر مؽاالة ٌَّ  . ،وجعلت هدؾ حٌاتً أن أصبح أفضل بهاب

ٌَّة  ٌِّْنت كمساعدة ٍللتبلٌػ فً الجمع وفً مرحلٍة مبكِّرٍة من صباي، ُع

ٌَّة ٌَّة المحل ٌَّة،وانتخبت فً الهٌبة الروح رت بؤنًِّ .المحل وبما ٌخص مهنتً، قرَّ

ٌَّة  ٌَّة بطرٌقٍة ما،وفكَّرت بؤن أصبح مترجمًة لكتاب البهاب سؤخدم الدٌانة البهاب

. المقدس

ففً إحدى . كما ٌقولون" فً طرٌقً  إلى دمشق"لكن حدث أمٌر ؼرٌٌب 

ٌَّة البعٌدة، عاملًة فً ما  اللٌالً، وعندما كنت مسافرًة  إلى كوٌنسبلند الشمال

ى  ٌَّة"ٌُسمَّ ٌَّة للبهاب وهو الوقت الذي ٌقوم فٌه الشباب )" سنة الخدمة الشباب
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ٌَّة ٌانة البهاب ٌَّة(متطوعٌن بإعطاء سنة لخدمة الدِّ كان . ، بدأت بتردٌد صبلتً اللٌل

ذلك المساء شدٌد الحرارة، وأذكر طنٌن المروحة، وأزٌز البعوض والذباب 

ت . الذي كان مشدوداً لضوء مصباح سرٌري حٌنها تملَّكنً شًٌء ما، وصلٌَّ

ٌَّة فً حٌاتً ووهبت حٌاتً هلل تع . صبلًة من أفضل الصلوات البعٌدة عن األنان

وكان ٌتملَّكنً شعوٌر بالحبِّ لن . إلى قابلًة بؤنَّ ُجلَّ ما أرٌده فً حٌاتً هو رضاه

ٌَّة، شًٌء سؤبقى . أستطٌع أبداً وصفه بالكلمات فقد المس حٌاتً كقطعٍة سماو

ال أذكر التارٌخ على وجه -وفً األٌام التالٌة . أذكره حتى آخر ٌوٍم فً حٌاتً

قة ولكن كان ذلك فً ؼضون بضعة أٌام، تملَّكتنً رؼبٌة شدٌدةٌ لتعلُّم اللؽة - الدِّ

ٌَّة  .العرب

ٌَّة، ولكنً كنت دوماً أُحدث   كنت حٌنها أفكِّر بؤن أصبح مترجمًة للبهاب

ٌَّة معتقدًة بؤنَّها هً اللؽة الَّتً أُوحً بها كتاب  ضجًة حول تعلُّم اللؽة الفارس

ٌَّة المقدس  .البهاب

ٌَّة جاء دون سابق إنذار، واآلن أستطٌع   فهذا الدافع لتعلُّم اللؽة العرب

ة - وحٌن سنحت لً الفرصة-لذلك . إدراك عمل هللا تع إلى فً حٌاتً أخذت مادَّ

ٌَّة فً الجامعة، وقد وقعت فً حبها هكذا فقط لقد عرفت بؤنَّ هذا . اللؽة العرب

ٌَّة بطرٌقٍة ما، ولكنها طرقت بابً هكذا  كان دعوًة لً للعمل على اللؽة العرب

رت أخذ . فقط ٌَّة، وقرَّ ٌَّرت مساري وأخذت بعض المواد اإلضاف ولذا ؼ

مها جامعتً ٌَّة، والَّتً كانت تقدِّ راسات اإلسبلم . الدِّ

الحمد هلل،فالطرٌقة الَّتً ٌهدي بها هللا تع إلى اإلنسان  إلى سبٌله تؤخذ 

ٍة،و.األنفاس ٌَّ مٍة تمهٌد رت أن أحصل على مقدِّ  وجدت ووقبل بدء دروسً قرَّ

ٌَّة مقابل إحدى محطات توقُّؾ الحافلة التً ُتقلِّنً،وكان  متجراً للمبلبس اإلسبلم

 ". دروس األخوات"علن عن يهناك ملصق على الواجهة 

دًة  هبة هاتفتهنَّ وسؤلت إن كان بإمكانً الحضور،ُمشدِّ ومع شًٍء من الرَّ

ل، فقط ألتعلَّم عن اإلسبلم ٌَّة ولٌس لديَّ رؼبة فً التحوُّ  . على أنًِّ بهاب
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وهكذا بدأت بحضور تعلٌم األسرة األسبوعً عن القرآن، والحدٌث، 

بات، بلهجتهن  والفقه، والسٌرة، مع بعض المخلوقات الؽرٌبات المتحجِّ

 .التً تخرج من تحت حجابهن" الطبٌعٌة"األسترالٌة 

كنت أرٌد أن . االنجذاب الذي شعرت به نحو اإلسبلم كان هاببلً ومخٌفاً 

ٌن الذي كنت قد بدأت أتعلَّم  أنضم  إلى هإالء النسوة، وأن أنتمً معهن لهذا الدِّ

عنه، ولكن حتى تلك اللحظة كانت كلَّ خلٌٍة فً جسمً تقاوم، وتذكرنً بؤنًِّ 

ٌَّة، وأنه من ؼٌر الممكن أن أستطٌع دخول اإلسبلم وبعد – وهكذا . كنت بهاب

 . ؼادرتهنَّ ولم أُعد- مضً شهرٌن 

كنت ُمقتنعًة بؤنَّ هذا كان امتحاناً من هللا تعالى، محاوالً تثبٌتً، ومحاوالً 

ًة أفضل ٌَّ ل، وقاربًة لكلِّ . جعلً بهاب ؼبة فً التحوُّ قضٌت عامٌن مقاومة لهذه الرَّ

ٌَّة ولكنًِّ بدأت . ما تقع علٌه ٌدي عن اإلسبلم، ومحاولًة عندبٍذ فهمه بعٌوٍن بهاب

ا اعتقدته . أتساءل أكثر وأكثر ا ُعلِّمته-فقد وجدت الكثٌر ممَّ ٌَّة - أو ممَّ بؤنَّ البهاب

ٌَّة دًة به كانت له أُصوٌل إسبلم جل والمرأة، على الرؼم : متفرِّ كالمساواة بٌن الرَّ

ٌَّة  ٌَّز به اإلسبلم)من اختبلؾ واجبات كلٍّ منهما االجتماع ؛ (وهذا مما ٌتم

ٌَّة؛ والحثِّ على التعلُّم والمعرفة؛ ومفهوم الوحً؛  والقضاء على التفرقة العنصر

ٌَّة ٌَّة التً تتخلَّل الحٌاة االجتماع هذه األشٌاء وجدتها محتواًة فً . واألوامر اإلله

ٌانتٌن . اإلسبلم، ولذا بدأت بالبحث عن الفروق بٌن الدِّ

.  كان الشًء الذي صدمنً هو على من ٌقع التركٌز واالهتمام

ٌٌِّن  - وعلى الرؼم من التبشٌر باإلٌمان باإلله الواحد-فبالنِّسبة للبهاب

؛ "الُمتجلًِّ- "الحظت على الفور الفرق العظٌم بٌن تركٌز االهتمام على بهاء هللا

ٍة فً . وبٌن تركٌز االهتمام على هللا تع إلى فً اإلسبلم ٌَّ فقد كنت دوماً كبهاب

صراٍع مع المفهوم القابل بؤنَّه من األفضل لصبلتً أن ُتقام من خبلل بهاء هللا، 

. إلخ...لسإاله هداه وبركاته
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لقد سؤلَت إن كانت صلواتنا تذهب  إلى ما وراء : "فقد كتب شوقً أفندي

ا نصلًِّ له مباشرًة، أو من خبلله هلل. بهاء هللا ربما نحن . واألمر ٌعتمد إن كنَّ

د أنَّ  نقوم باإلثنٌن معاً، وأٌضاً نستطٌع الصبلة هلل مباشرة، ولكن من المإكَّ

صبلتنا ستكون أكثر تؤثٌراً وإشراقاً إن كانت ُمَعْنَوَنًة له من خبلل الُمتجلًِّ بهاء 

. 58-57صفحة - توجٌهات ولً األمر_ ." هللا

لقد وجدت بؤنَّ من الصعوبة البالؽة فعل ذلك، وكنت ؼالباً أُصلًِّ هلل تع 

ولذا عندما وجدت فً اإلسبلم كٌؾ أنَّ التركٌز قد أُخذ من الرسول . إلى فقط

()  ًًّة، وكان مناسباً جدا ٌَّ  .وأُعطً هلل تعالى، بدا األمر أكثر طبٌع

. النصرانً" التجسٌد"نفسه بدا لً ُمشابهاً لمفهوم " التجلًِّ" ومفهوم 

ٌن  كان ٌقول بؤنَّ األنبٌاء  (اإلسبلم) وأٌضاً كان من المفاجا أنَّ هذا الدِّ

ٌٌِّن  ٌِّبٌن)كانوا من البشر كباقً الناس العاد ، وأنَّ هللا تع إلى (بٌد أنَّهم من الط

ٌُعبَّر عنه من خبلل أشٌاء . وحده هو الذي صنع تلك المعجزات ا  وكان هذا ممَّ

هٌن بذلك لئلله  ابم للحمد هلل وسبحان هللا طٌلة الحٌاة، ُمتوجِّ بسٌطة، كالتردٌد الدَّ

ٌُعبد فقد شعرت أنَّ التوحٌد هو الشكل األكثر نقاًء للعبادة، . الواحد الذي ٌجب أن 

ٌَّة تتخلَّى عن ذلك بجعلهم هللا تع إلى كجوهٍر ؼٌر  وآمنت بؤنَّ العقٌدة البهاب

اٍت مختلفٍة لمعبوٍد بشريّ   .معلوٍم ال ٌمكن الوصول إلٌه إالَّ من خبلل تجلٌِّ

ٍة لم .أكره قول ذلك،ولكنَّ هذا هو الشِّرك بعٌنه ٌَّ ٌجب أن أقول إنَّنً كبهاب

أجد هذا الموضوع جدٌراً باالهتمام،فعادة كنت أُصلًِّ هلل تع إلى فقط، وكنت 

ة الناس ة خاصَّ ن على أنَّهم من خاصَّ . أنظر للُمتجلٌِّ

ٍة  ٌَّ ٌَّة لم تكن ذات مصداق ٌانة البهاب على الرؼم من ذلك، بدأت أجد أنَّ الدِّ

عاء بؤنَّ كلَّ - كما أعتقد-كافٌة، وذلك  حٌن كانت هناك أوقات تحاول فٌها االدِّ

ٌَّة ٌَّة الكبٌرة هً نماذج من البهاب  .األدٌان العالم

ٌِّون أٌضاً ال ٌقٌمون اعتباراً لؤلمور التً تعتبرها األدٌان األخرى   والبهاب

ٌَّة، أو أنَّهم ٌقومون بتؤوٌلها  ًّ "أساس ٌَّة " رمزٌا ومثاٌل )لتتناسب مع التؤوٌبلت البهاب
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ٌٌِّد على ذلك هو الٌوم اآلخر ؛ أو أنَّهم ٌقولون بؤنَّ القلٌل جداًّ هو المعروؾ (ج

ل لهذه الدٌانة بؤنَّهم ٌستطٌعون نبذ الذي ٌعتقده مإمنو  ا عناه المإسِّس األوَّ عمَّ

ٌَّة وأساسها اإللحادي؛ فً حٌن أنهم  العصر الحدٌث، ومثال على ذلك هً البوذ

عون فً  بؤنَّ من اإلجحاؾ التصرٌح بؤنَّ نصَّ " كتاب اإلٌقان"فً نفس الوقت ٌدَّ

ٌَّة الوصول  إلى التعالٌم  ٌَّة دون إمكان س قد أُفسد تاركاً البشر الكتاب المقدَّ

ًِّ الذي جاء بذلك الكتاب . والمعرفة للنب

 ًٍّ والذي كان ٌحدث ؼالباً هو صرؾ النظر ببساطٍة عن أيِّ مفهوٍم أساس

حسناً، فنحن نستطٌع تؤوٌل ذلك "أو صالٍح فً األدٌان المختلفة وذلك بالقول 

ًٌّا  ٌَّة". رمز وأظن بؤنَّ . حٌث إنَّ هناك بالتؤكٌد مكاناً للكثٌر من التعابٌر المجاز

ر منه هللا تع إلى بقوله ڳ   ڳ    ڳ  چ  :التؤكٌد القويَّ على ذلك هو بالضبط ما حذَّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹ ﮺   ﮻   ﮼   ﮽  ﮾  ﮿       

(. 7آل عمران )"  چ﯀  ﯁                    

رت بؤنًِّ بحاجٍة التِّخاذ القرار فقد أصبحت أُحاول تطبٌق . فً النهاٌة قرَّ

ٌّاً، لكنَّ ذلك لم ٌكن ناجحاً على اإلطبلق ٌَّة إسبلم . العقٌدة البهاب

والشعرة التً قصمت ظهر البعٌر بالنسبة لً كان الجلوس بحضرة 

ٌة بسٌطٌة ُمنعت من زٌارة كبار السنِّ فً بٌت التمرٌض : النفاق ٌَّ فمجموعٌة نسو

ًِّ ألنَّه لم ٌكن مكاناً ٌصلح لتقوم فٌه النسوة بالتعلٌم هذا ألنَّ سٌاسة بٌت . المحل

ولهذا السبب كانت األمكنة . التمرٌض ضد تؽٌٌر األدٌان فً حدود ممتلكاته

ٌَّة مه . األخرى تجذب اهتمام المجموعة النسو فتوصّ َلت  إلى اإلدراك بؤنَّ ما ُتقدِّ

، ولكنَّها تتجاهل العمل الجاد الذي ٌحتاج   ًَّ ٌَّة ما هو إالَّ حلم ذهب ٌانة البهاب الدِّ

ٌن أن ٌدعو  ٌَّة التً من المفترض على الدِّ إلى مجهود، وهً الحاجة الضرور

. إلٌها
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ل، كلُّ مإمٍن حرٌّي فً اتِّباع ما : "... ومما كتب شوقً أٌضاً  فً المقام األوَّ

ٌُنفق بها ماله الخاص  .ٌُملٌه علٌه ضمٌره بخصوص الطرٌقة التً 

ٌٌِّن  ر بؤنَّ هناك عدداً قلٌبلً من البهاب  وفً المقام الثانً، ٌجب علٌنا أن نتذكَّ

فً العالم، نسبًة  إلى عدد السكان؛ وهناك الكثٌر من الفقراء، وحتى لو أننا كلُّنا 

ؽر من المعاناة ٌُخفِّؾ إالَّ قدراً ُمتناٍه فً الصِّ منا كلَّ ما نملك، فإنَّ ذلك لن  هذا . قدَّ

ب علٌنا ذلك؛ ولكنَّ  نا ال ٌجب أن نساعد المحتاجٌن، بل ٌتوجَّ ال ٌعنً أنَّ

ٌن هً الضمانة األكٌدة لرفع عبء الجوع والبإس عن  مساهماتنا فً الدِّ

 ًِّ ٌَّة دفعًة واحدًة و إلى األبد، وذلك ألنَّه فقط من خبلل النِّظام البهاب ًِّ -اإلنسان إله

ٌمكن للعالم أن ٌقؾ على رجلٌه، وأن ٌتخلَّص من الخوؾ والجوع - المصدر

 .والحروب، إلخ

ا؛ ولذا  ٌٌِّن ال ٌمكنهم المساهمة فً عملنا أو القٌام به بدالً عنَّ  فؽٌر البهاب

ل حقاًّ هو لدعم عملنا التبشٌرّي، حٌث إنَّ هذا سٌقود لعبلج  فإنَّ التزامنا األوَّ

ٌَّة . 15-14توجٌهات ولً األمر، الصفحة ." البشر

: قارنت ذلك بما جاء فً اإلسبلم الذي ٌقول

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ "

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   

 (177البقرة )چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

على :   قال وفٌما رواه سعٌد بن أبً بردة عن أبٌه عن جده عن النبً" 

 ٌعمل بٌده فٌنفع نفسه: ٌا نبً هللا فمن لم ٌجد؟ قال: كل مسلم صدقة فقالوا

فإن لم ٌجد؟ : قالوا. ٌعٌن ذا الحاجة الملهوؾ: فإن لم ٌجد؟ قال: قالوا. وٌتصدق

أخرجه اإلمام البخاري )" بالمعروؾ ولٌمسك عن الشر فإنها له صدقة فلٌعمل : قال

 .(رحمه هللا تعالى
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كلما كان رسول : وكما جاء عن أبً مسعود األنصاري أنه قال بما معناه

ٌؤمرنا بالصدقة كنا نذهب  إلى السوق فنعمل حمالٌن للحصول على ُمدٍّ   هللا 

وكانت تلك أٌام فقر، أما الٌوم فإن . فنتصدق به (الصاع الذي تقاس به الحبوب)

. بعضنا ٌملك مابة ألؾ

 شهدت بؤنَّه ال 1997وهكذا وفً التاسع من شهر تشرٌن الثانً من عام 

داً رسول هللا، وكان ذلك أمام نفس أولبك النسوة المسلمات  إله إال هللا وأنَّ محمَّ

ل لئلسبلم قبل ذلك بعامٌن، والحمد هلل أصبحت  ق األوَّ من لً التذوُّ الآلتً قدَّ

 .هللا أكبر. مسلمة

ادركت االخت مرٌم ان الربوبٌة وااللوهٌة والعبودٌة  الحقة : تعقٌب

وقد توصلت  إلى ذلك ... التكون اال هلل وحده فهو وحده الرب واالله والخالق

كما كلؾ ؼٌرها باستعماله فً –باستعمال عقلها الذي وهبها هللا اٌاه وكلفها 

...   باذن هللا خٌري الدنٌا واالخرة–الوصول الٌه ففعلت ونالت 

: ومما قاله الشهٌد باذن هللا سٌد قطب عن هذا الموضوع

 شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول : كل من ٌنطق بالشهادتٌن

ٌُقال له إنه شهد إال أن ٌإدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها  هللا، ال 

ومدلولها هو أال ٌتخذ إال هللا إلهاً، ومن ثّم ال ٌتلقى الشرٌعة إال من 

ولن ٌكون اإلسبلم إذن هو النطق بالشهادتٌن دون أن ٌتبع شهادة .. هللا

أن ال إله إال هللا معناها وحقٌقتها؛ وهً توحٌد األلوهٌة وتوحٌد 

هذا هو اإلسبلم كما ٌرٌده .. القوامة، ثم توحٌد العبودٌة وتوحٌد االتجاه

هللا، وال عبرة باإلسبلم كما ترٌده أهواء البشرٌة فً جٌل منكود من 

أجٌال الناس، وال كما تصوره رؼابب أعدابه المتربصٌن به وعمبلبهم 

ٌُقبل منه وهو فً اآلخرة )، هنا وهناك ومن ٌبتػ ؼٌر اإلسبلم دٌناً فلن 

وأي تعدٌل فً هذا المنهج ـ ودعك من العدول عنه ـ . (من الخاسرٌن
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ٌُخرج صاحبه من هذا  هو إنكار لهذا المعلوم من الدٌن بالضرورة، 

 أنه من المسلمٌن: الدٌن، ولو قال باللسان ألؾ مرة

  اإلسبلم منهج للحٌاة كلها من اتبعه فهو مإمن وفً دٌن هللا، ومن اتبع

ؼٌره ولو فً حكم واحد فقد رفض اإلٌمان واعتدى على ألوهٌة هللا، 

وخرج من دٌن هللا مهما أعلن أنه ٌحترم العقٌدة وأنه مسلم، فاتباعه 

..! شرٌعة ؼٌر شرٌعة هللا ٌكذب زعمه وٌدفعه بالخروج من دٌن هللا

إن من أطاع بشراً فً شرٌعة من ، (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)

عند نفسه ولو فً جزبٌة صؽٌرة فإنما هو مشرك، وإن كان فً 

األصل مسلماً ثم فعلها فإنما خرج بها من اإلسبلم  إلى الشرك أٌضاً، 

أشهد أن ال إله إال هللا بلسانه، بٌنما هو ٌتلقى : مهما بقً بعد ذلك ٌقول

 ..!من ؼٌر هللا وٌطٌع ؼٌر هللا

  المشقة الكبرى التً تواجه حركات اإلسبلم الحقٌقٌة الٌوم، إنها تتمثل 

فً وجود أقواٍم من الناس من سبلالت المسلمٌن فً أوطاٍن كانت فً 

ٌوٍم من األٌام داراً لئلسبلم، ٌسٌطر علٌها دٌن هللا، وتحكم بشرٌعته ثم 

إذا هذه األرض وهذه األقوام تهجر اإلسبلم حقٌقًة وتعلنه اسماً، وإذ 

هً تتنكر لمقومات اإلسبلم اعتقاداً وواقعاً، وإن ظنت أنها تدٌن 

وشهادة أن ال إله .. باإلسبلم اعتقاداً، فاإلسبلم شهادة أن ال إله إال هللا

إال هللا تتمثل فً االعتقاد بؤن هللا وحده هو خالق هذا الكون المتصرؾ 

فٌه، وأن هللا وحده هو الذي ٌتقدم إلٌه العباد بالشعابر التعبدٌة ونشاط 

الحٌاة كله، وأن هللا وحده هو الذي ٌتلقى منه العباد الشرابع 

وأٌما فرد لم ٌشهد أن ال إله .. وٌخضعون لحكمه فً شؤن حٌاتهم كله

إال هللا بهذا المدلول، فإنه لم ٌشهد ولم ٌدخل فً اإلسبلم بعد كابناً ما 

كان اسمه ولقبه ونسبه، وأٌما أرض لم تتحقق فٌها شهادة أن ال إله إال 
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هللا بهذا المدلول فهً أرض لم تدن بدٌن هللا ولم تدخل فً اإلسبلم 

 .بعد

  فً األرض الٌوم أقوام من الناس أسماإهم أسماء المسلمٌن وهم من

سبلالت المسلمٌن، وفٌها أوطان كانت فً ٌوم من األٌام داراً 

ولكن ال األقوام الٌوم تشهد أن ال إله إال هللا بذلك المدلول، .. لئلسبلم

إننا نجد فً القرآن ..! وال األوطان الٌوم تدٌن هلل بمقتضى هذا المدلول

ٌُعلمهم  ٌُعلم المسلمٌن العبادات والشعابر فحسب، وال  أن هللا سبحانه ال 

اآلداب واألخبلق فحسب ـ كما ٌتصور الناس الدٌن ذلك التصور 

المسكٌن ـ إنما هو ٌؤخذ حٌاتهم كلها جملة، وٌعرض كل ما تتعرض 

له حٌاة الناس من مبلبسات واقعٌة، وال ٌقبل من الفرد المسلم، وال من 

المجتمع المسلم أقل من أن تكون حٌاته بجملته من صنع هذا المنهج 

وفق تصرفه وتوجٌهه، وعلى وجه التحدٌد ال ٌقبل من الفرد المسلم 

: وال من المجتمع المسلم أن ٌجعل لحٌاته مناهج متعددة المصادر

منهجاً للحٌاة الشخصٌة وللشعابر والعبادات واألخبلق واآلداب مستمداً 

من كتاب هللا، ومنهجاً للمعامبلت االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة 

والدولٌة مستمداً من كتاب أحٍد آخر، أو من أي تفكٌر بشري على 

وإال فبل إٌمان أصبلً وال إسبلم، وال إٌمان ابتداًء وال إسبلم .. اإلطبلق

ألن الذٌن ٌفعلون ذلك لم ٌدخلوا بعد اإلٌمان ولم ٌعترفوا بعد بؤركان 

اإلسبلم وفً أولها شهادة أن ال إله إال هللا التً ٌنشؤ منها أن ال حاكم 

 ..إال هللا وال مشرع إال هللا

 إنهم ٌإمنون باهلل، ولكنهم ٌشركون :  نجد كثٌرٌن فً كل زمان ٌقولون

معه فً ؼٌره فً األلوهٌة حٌن ٌتحاكمون  إلى شرٌعة من صنع 

ؼٌره، وحٌن ٌطٌعون من ال ٌتبع رسوله وكتابه، وحٌن ٌتلقون 

التصورات والقٌم والموازٌن واألخبلق واآلداب من ؼٌره، فهذه كلها 
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وال ٌستقٌم مع شهادة هللا سبحانه .. تناقض القول بؤنهم ٌإمنون باهلل

 ..بؤنه ال إله إال هو

  أعجب العجب أن ناساً من الناس ٌزعمون أنهم مسلمون ثم ٌؤخذون

فً منهج الحٌاة البشرٌة عن فبلن وفبلن من الذٌن ٌقول عنهم سبحانه 

ولٌس ألحد ..! إنهم عمً، ثم ٌظلون ٌزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون

من عباده أن ٌقول إننً أرفض شرٌعة هللا، أو أننً أبصر بمصلحة 

الخلق من هللا، فإن قالها ـ بلساٍن أو فعل ـ فقد خرج من نطاق 

فما ٌمكن أن ٌجتمع اإلٌمان وعدم تحكٌم شرٌعة هللا، أو عدم .. اإلٌمان

 .. الرضى بحكم هذه الشرٌعة

  الذٌن ٌزعمون ألنفسهم أو لؽٌرهم أنهم مإمنون، ثم هم ال ٌحكمون

شرٌعة هللا فً حٌاتهم، أو ال ٌرضون حكمها إذا طبق علٌهم، إنما 

وما أولبك ): ٌدعون دعوى كاذبة، وإنما ٌصطدمون بهذا النص القاطع

لن ٌكون اإلنسان مإمناً بهذا الدٌن حتى ٌجعل مقوماته . (بالمإمنٌن

ولن ٌكون مإمناً . وموازٌنه هً الحاكمة فً كل أمر وفً كل حال

بهذا الدٌن وهو ٌرى أن هناك تصوراً آخر، أو مٌزاناً آخر، من وضع 

البشر واصطبلحهم، ٌجوز أن ٌتحاكم هو إلٌه ـ مع جاء به هذا الدٌن ـ 

ومن باب أولى لن ٌجد المسلم ! فضبلً عن أن ٌتحاكم إلٌه هذا الدٌن

نفسه لحظة واحدة فً موقؾ المعتذر عن حكم من أحكام دٌنه أو مقوم 

إن ! لن ٌجد نفسه ـ بدٌنه ـ فً موقؾ الدفاع.. من مقومات تصوره

دٌنه هو األصل، هو الدٌن الذي ال ٌقبل هللا من الناس ؼٌره، هو 

وهو حٌن ٌعتذر لحكم من أحكام دٌنه، .. المٌزان الذي لٌس معه مٌزان

أو حٌن ٌقؾ ـ بدٌنه ـ موقؾ الدفاع، إنما ٌفترض أن هناك مٌزاناً آخر 

ـ ؼٌر المٌزان الذي ٌقٌمه دٌنه ـ ٌجوز االعتراؾ به بل ٌقبل أن ٌحاكم 

ٌتعلق بها وجوداً .. واألمر هنا ٌتعلق مباشرة بالعقٌدة..! دٌنه إلٌه
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إن دٌنه هو الذي .. وهو من ثم مزلق خطر ٌستحق االنتباه.. وعدماً 

 .. ٌقرر؛ ألن ما ٌقرره دٌنه هو ما ٌقرره هللا دون سواه

  إن هناك فً جمٌع أنحاء األرض، فً جمٌع األزمنة واألعصار

قاعدة تفرد هللا سبحانه باأللوهٌة : قاعدتٌن اثنتٌن لنظام الحٌاة

ومن ثم ٌقوم علٌها نظام للحٌاة ٌتجرد .. والربوبٌة والقوامة والسلطان

فٌه البشر من خصابص األلوهٌة والربوبٌة والقوامة والسلطان، 

وٌعترفون بها هلل وحده فٌتلقون منه التصور االعتقادي، والقٌم 

اإلنسانٌة واالجتماعٌة واألخبلقٌة والمناهج األساسٌة للحٌاة الواقعٌة، 

.. والشرابع والقوانٌن التً تحكم هذه الحٌاة، وال ٌتلقونها من أحد سواه

وقاعدة ترفض ألوهٌة هللا سبحانه .. وبذلك ٌشهدون أن ال إله إال هللا

– بإنكاره وجوده – إما فً الوجود كـله .. وربوبٌته وقوامته وسلطانه

وإما فً شبون األرض وفً حٌاة الناس، وفً نظام المجتمع وفً 

فرداً أو جماعة، هٌبة أو : شرابعه وقوانٌنه، فتدعً أن ألحد من البشر

خصابص األلوهٌة – من دون هللا أو مع هللا – طبقة، أن ٌزاول 

وبذلك ال ٌكون الناس .. والربوبٌة والقوامة والسلطان فً حٌاة الناس

هذه .. الذٌن تقوم حٌاتهم على هذه القاعدة قد شهدوا أن ال إله إال هللا

" الجاهلٌة " وهما ال تلتقٌان، ألن إحداهما هً .. وتلك قاعدة. قاعدة

، بؽض النظر عن األشكال المختلفة، "اإلسبلم " واألخرى هً 

واألوضاع المتعددة واألسماء المتنوعة التً ٌطلقها الناس على 

ٌسمونها شٌوعٌة أو .. ٌسمونها حكم الفرد أو حكم الشعب.. جاهلٌتهم

ٌسمونها أوثقراطٌة أو .. ٌسمونها دٌمقراطٌة أو دٌكتاتورٌة.. رأسمالٌة

ال عبرة بهذه التسمٌات وال بتلك األشكال؛ ألنها جمٌعها .. ثٌوقراطٌة

تلتقً فً القاعدة األساسٌة قاعدة عبادة البشر للبشر، ورفض ألوهٌة 
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إقتبس ). هللا سبحانه وربوبٌته وقوامته وسلطانه متفرداً فً حٌاة البشر

  (هذه الكلمات من كتب سٌد رحمه هللا أبو بصٌر الطرطوسً
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الخلٌجٌة   مسلمة 

 السبلم علٌكم ورحمه هللا وبركاته  "تها فتقولقص مسلمة األخت تروي  

الحمد هلل الذي أنار قلبً بنور اإلسبلم و وسٌر لً األقدار حتى اهتدي  

والصبلة والسبلم على اشرؾ المرسلٌن  ...إلى الطرٌق الصحٌح

...  وبعد

تبدأ قصتً من قبل أن أوجد بالحٌاة فؤبى الخلٌجً المسلم تزوج أمً   

العربٌة النصرانٌة على وعد من أمً بان تسلم وتم الزواج بؤحد الدول األوربٌة 

 رفضت أمً ،ن هناك ولكن بعد الزواج وبعد مرور ستة اشهراحٌث كانا ٌدرس

اإلسبلم،وهنا قرر أبً أن ٌطلقها الن شرطه من البداٌة كان إن تسلم 

  . أمً لببلدهاتوكانت أمً حامل بً فً هذه األٌام وحصل الطبلق ورجع.أمً

وعند خروجً للحٌاة طالب أبى أن ٌؤخذنً ولكن أمً رفضت بدافع 

االمومه وبعد إصرار من أمً وافق أبى وتركنً عند أمً النصرانٌة فؤصبحت 

عبلقتً به فقط مرتبطة بالتحوٌبلت المالٌة كل شهر ومكالمة بالمناسبات وال 

أراه إال بالسنتٌن مره و أحٌانا أكثر صحٌح كنت احمل إثباتات شخصٌه تحمل 

مسمى مسلمة خلٌجٌه ولكننً ما كنت اعرؾ عن الخلٌج أو عن اإلسبلم إال ما 

كنت آخذه بحصص الجؽرافٌة أو التارٌخ أو ما أره من مسلمٌن أو خلٌج فً 

ببلد أمً التً عشت بها كنت ادرس بمدرسه كاثولٌكٌة وكنت اذهب مع أمً 

 سنه وأنا على هذا الحال مسلمة باالسم أما عبادتً نصرانٌة 18للكنابس وعشت 

اداتً وكنت ال احب الذهاب  إلى الكنٌسة إال قلٌبل بصحٌح كنت مهملة بع

. ةولكننً كنت ألوم نفسً على إهمالً وكنت اعد نفسً بان اذهب بؤقرب فرص

كنت أعٌش حٌاة المراهقة بطٌش فكنت كثٌره الخروج السهر بالخارج 

وكان لً أصحاب من الجنسٌن وكانت أمً توجه لً بعض النصابح فقط ولكن 

 التً أرٌد  الجامعةلًوخبد النسمحبعد أن أنهٌت دراسة الثانوٌة وكانت نسبتً 
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 وعندما عرضت على أبى فكرة دراستً فً ببلده لم ي أبةفقررت الدراسة بدول

سكن أن أنه ال ٌرٌدنً أفهمت حٌنها ؾٌهتم كثٌرا ولكن قال لً أٌن سوؾ تسكنٌن 

 ةمعه فاقترحت سفر أمً والسكن معً هً وأخً من أمً وباألخص بعد وفا

.  على الفكرةيوافق أبو يزوج أمً الذي كنت اسمٌه أب

وكونه متٌسر مادٌا قرر أن ٌتحمل المادٌات من سكن و حتى الطعام 

 .والخادمة وان ٌزٌد مصروفً الشهري

 فتعرفت بها على اإلسبلم ،حٌاتًفً كان سفري نقطة تحول كبٌره جدا 

من المسلمٌن أنفسهم وأكثر ما شدنً هً الفتٌات الصؽٌرات المتحجبات فكنت 

اشعر بؽٌرة شدٌدة النً كنت أتخٌل بؤنهم مثل الجوهرة أو الماسة محفوظة 

كنت أرى نفسً ؾعارٌة البقطعه من المخمل األسود األصلً أما أنا شبه 

ق ثم تستعمل ئكإعبلنات الجرابد ال تشد إال القلٌل وحتى االنبهار ال ٌتعدى الدقا

 .الجرٌدة بالمطبخ أو ترمى بالزبالة

السنه األولى من دخولً الجامعة اتجهت المً أسالها عن اإلسبلم وأنا ي ؾ

 .متعلقة بؤمً بدرجه كبٌره فؤجابتنً بكلمة ال أنساها

أنا انبهرت قبلك باإلسبلم وتزوجت أبٌك وأنا كنت مإمنه بهذا :قالت لً

هً انما الدٌن ولكن بعد تعرفت علٌه أكثر تؤكدت بؤنه لٌس بدٌن من هللا 

خرافات لرجل عربً أمً ال ٌقرا وال ٌكتب فهل ٌعقل لمتعلمة مثلك أن تسمح 

! ؟.....المً بان ٌلعب بعقلها وٌنظم لها حٌاتها

شؽل نفسً كثٌراً ألنً كنت منبهرة أفسكت وتقبلت كبلمها وبصراحة لم 

. بحٌاتً الخالٌة من القٌود

وكنت .مرت علً ثبلث سنوات وأنا كنت أفكر بدٌنً بٌن فترة وأخرى

 سنه كاملة و فً أحد األٌام دةعاشقة لئلنترنت وكنت ادخل البالتوك كثٌرا ولم

 باختٌار الؽرفه التً أرٌد ودخلت ؼرفه إظهار الحق بالبالتوك ووجد أتخطأ

أشخاص ٌعٌبون بالنصرانٌة وعرفت بان هناك ؼرفه أخرى ٌسبون الدٌن 
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 مسلم وأنا ياإلسبلمً وتاهت مشاعري بٌن الدٌانتٌن فؤنا احمل اسم مسلمة وأب

ولما كانت مشاعري تنتمً   على النصرانٌة وأمً نصرانٌة،تأٌضاً تربً

حدد نفسً بنفسً فؤصبحت لمده شهرٌن أتردد على أللدٌانتٌن فقررت أن 

الؽرؾ اإلسبلمٌة والؽرؾ النصرانٌة وكنت أعطً كل ؼرفه ساعتٌن وكنت 

 .مستمعه فقط

وبعد أن تعرفت على الدٌانتٌن تكونت عندي بعض األسبلة فقمت اسؤل 

 اً و وجدت ترحٌبي شهر كامل والؽرٌب باألمر أنةالقابمٌن على هذه الؽرؾ لمد

كثر من النصارى ولم أجد عند النصارى عندما اوجه أ من المسلمٌن سعة صدر

لهم اي كلمة اسمعها من ؼرفة اظهار الحق إال كذابٌن أو إن ذلك بالعهد القدٌم 

 استعمال محدد وبعدها ٌرمى ة وٌكون له مدا سماويا؟؟؟؟؟؟؟ كٌؾ ٌكون كتاب

ما القرآن بٌنكتاب جدٌد ٌكتبه مخلوق عادي وٌقال عنه العهد الجدٌد بوٌؤتً 

كتاب واحد؟؟؟؟؟؟؟  

ما ٌملٌه علً عقلً وفطرتً فً اإلسبلم  ت وجدؾوقارنت بٌن الدٌانتٌن 

 .حٌث الحشمة والتستر والنظافة و العدل والكرامة

  إلى ؼرفة حامل المسك ت لً وذهباشهر اخترت اإلسبلم دٌنأوبعد ثبلث 

بالبالتوك لكً اتعرؾ على دٌنً الجدٌد فرأٌتهم ٌتسابقون لمساعدتً ومن بٌنهم 

. األخ مسلم واألخ البلسم الشافً جزاهم هللا ألؾ خٌر

 من خبللهم ومن خبلل بعض الكتب وبعض مواقع اإلنترنت توتعرؾ

النه دٌن الفطرة ونطقت فً اإلسبلم على اإلسبلم ولم أجد أي صعوبة 

 .الشهادتٌن بؽرفه حامل المسك وبعد نطق الشهادة قمت واؼتسلت وصلٌت

وبعد ثبلث أٌام تحجبت وبالحجاب عرفت أمً بإسبلمً وال أستطٌع أقول 

 تعٌدنً النه كثٌر وأنا يي أو ماذا فعلت لكنلكم ماذا قالت لً و إلى وماذا دعت

ن أعٌش حٌاتً بالصورة أ دعتنً للعلمانٌة و باختصارأحاول اختصر ولكنها

!  تخٌلوا أم تقول البنتها هكذا!!التً أرٌد دون قٌود
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 والوقت المناسب فً  تمزٌق المصحؾ ولكنً أتٌت ة مر ذات وحاولت

لم تستطع أن تفعل بً شٌبا ولم تستطع إحباط اردتً واتفقت معها أن إسبلمً ال 

ٌإثر على حٌاتها وبهذي الطرٌقة تجعلنً على حرٌتً أالن وبعد ثبلث اشهر 

من إسبلمً أصبحت اعرؾ اكثر مما ٌعرفه من تربى على اإلسبلم أتعلمون 

لماذا النً دخلت اإلسبلم باختٌاري واستؽنٌت عن أصدقابً وصدٌقاتً والحرٌة 

 الن هللا اصبح حبٌبً الذي اخلص له واحرص على رضاه .بالتعرٌؾ الؽربً

وعرفت بانً باإلسبلم أرضٌه والحمد هلل أنا اآلن أجٌد التجوٌد واحفظ أجزاء 

أملوا به وتفكروا تأتمنى أن تتعرفوا على اإلسبلم بطرٌقتً فتومن القران 

بشرابعه حتى تزدادون إٌمانا وتعلقا به وشكرا وآسفه على اإلطالة مع أنً 

اختصرت جزء كبٌر من قصتً ومن له سإال فلٌسؤل وأنا مستعدة وأنا اآلن 

ودمتم  . سنه وادرس بالسنة النهابٌة21عمري 

مسلمة  : أختكم

السإال األول  

المسلمة ـ وفقها هللا وثبتها على / ألخت الفاضلةوفً حوار مع ا

: كانت االسبلة واالجوبة التالٌة..الهدى

كٌؾ كان شعورِك عندما نطقتً الشهادة؟  

كان شعوري ال ٌوصؾ والدموع ؼمرت عٌنً وشعرت برعشه كل 

 .جسدي وأحسست بانً أول مره أتكلم فكنت اشعر بان الكبلم تؽٌر بلسانً

؟  ..ألم ٌدعوك  احد  إلى اإلسبلم طوال السنوات الماضٌة

؟  ..ألم تشاهدي برامج أو تقرأي عن اإلسبلم فً السنوات الماضٌة

كٌؾ كنِت تتصورٌن اإلسبلم من خبلل ما ٌقوم به السٌاح المسلمون 

؟  ..وؼٌرهم

؟  ..؟ وماذا كان موقفه..هل علم والدك بإسبلمكِ 

 :الجواب
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 عندما كنت عند أمً كان كل من نًحد لئلسبلم ألنأي نلؤلسؾ لم ٌدع

حولً نصارى فقط وعندما أتٌت للخلٌج لم اقل ألحد وبما انً من عابله 

حد على ان ٌسؤلنً عن دٌنً ألنهم بالطبع أو ٌتجرا أمعروفه بببلدي فلم ٌشك 

الخلٌج ان سؤلتنً فً  لً ةأول سنفً وحصل . ةٌعرفون بان عابلتً مسلم

إحدى األخوات هل اصلً أجبتها طبعا دابما وانا اقصد الصبلة بالصورة 

و أالنصرانٌة ولكنها فهمت صبلة المسلمٌن ألنها تكلمت مشتكٌة بانها تإجل 

تإخر أحٌانا بصبلتها هنا فهمتها ولم أرد ان أحرج نفسً او ادخل معها بشرح 

. قصتً

اما عن البرامج والكتب فكنت مشؽولة بحٌاتً ولم أفكر بموضوع الدٌانة 

التلفزٌون ال أشاهد اال برامج فً وكنت اعتقد بانً صؽٌره على التفكٌر بالرب ؾ

األدب كالشعر الفصٌح والتارٌخ أ فً األؼانً واألفبلم اما القراءة فكنت أقر

نا ال التقً بهم أما عن السٌاح المسلمٌن ؾأالدٌانات عن  أوعلم النفس فقط ولم اقر

نوهات ولؤلسؾ هإالء كانوا ٌشوهون اإلسبلم بعٌنً يزاال بالدٌسكوات وبالكإ

أكثر حٌث كانوا متعطشٌن ومتلهفٌن للنساء فكانوا ٌثبتون ما كانت تقوله أمً 

.  عن المسلمٌن لؤلسؾ

نا البس الصلٌب كقبلده أ سنه و18أبً الذي لم ٌتكلم طوال ... أبً

ن أال تجنبا لكبلم أهل الخلٌج ألنً ال أحب إخلعه أعالصدر ولم ٌهتم باألمر ولم 

.  توجه لً النصابح وأمً هً التً طلبت منً ذلك

بً الذي لم ٌتكلم على لبسً الفاضح طوال الثبلث السنوات التً عشتها أ

ببلده ولم ٌتوجه لً بنصٌحة او حتى كلمه طٌبه بحٌاتً كلها حٌث ٌعتبرنً فً 

ال أنً تحجبت ولم إبصراحة ال ٌعلم أبً عنً شٌبا ، نتٌجة لحبه الفاشل فقط

...  لً بالحجاب ٌسؤلنً عن السبب وحتى لم ٌبارك

بً ال تتعدى األمور المادٌة فقط  أباختصار عبلقتً ب

ما نصٌحتِك لكل نصرانً ونصرانٌة سمع بدٌن اإلسبلم ولم ٌدخلوه بعد؟  
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أنا أتمنى من كل نصرانً فقط ان ٌتؤمل بدٌنه لو لخمس دقابق وٌتعامل 

بالموضوع بصورة عقبلنٌة فقط حتى ال ٌنتهً بهم العمر وهم بالجهل وانا 

. اعتقد بان اي شخص ٌتؤمل النصرانٌة بعقله سوؾ ٌسلم على طول

ماذا تقولٌن للمسلمٌن وبماذا تنصحٌنهم وماذا تقولٌن للنصارى وبماذا 

 تنصحٌنهم؟

 ٌجب علٌه التفكر بل .فقط الدٌن كعادة اأقول للمسلمٌن بان ال ٌؤخذو: أوال

بهذا الدٌن العظٌم واتمنى ال ٌنبهروا بالؽرب ومثل ما ٌرون الزٌن ٌرون الشٌن 

بالؽرب ٌنتشر اإلٌدز وأطفال الحرام والقتل والسرقة بشكل مفزع والحمدهلل فً ؾ

إسبلمنا ٌحمٌنا من كل هذا األضرار ولو تمسكنا بدٌننا سوؾ نكون ونصبح ان 

أقوى أمة الن القرآن دستور صالح لكل زمان ومكان اما النصارى فؤرٌد منهم 

فقط فقط تؤمل دٌنهم الن كتبهم ال تحتاج اال لعقل طفل بالسادسة من العمر 

 أتمنى ان ال ٌكون وٌعرؾ القراءة حتى ٌمٌز التناقض والبلمنطق فٌه وضعفه 

 . إمعة أتمنى ان ٌعطً عقله مجال وٌقارن بٌن اإلسبلم والنصرانٌةالنصرانً 
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ة ملٌكة البوسنً

المرأة المسلمة الملتزمة بدٌنها، هً التً تضطهد فً كثٌر من الدول "

العربٌة وؼٌر العربٌة وفً الدول الؽربٌة أٌضاً، وهً مضطهدة من قبل الدولة 

أكثر من أي امرأة أخرى بما فٌها الدول التً تتباهى بؤنها أعطت المرأة 

" حقوقها، بل أن تلك الدول هً أكثر الدول قمعاً للمرأة المسلم

 1979: تارٌخ اسبلمها

الدعوة لئلسبلم أهم من الصراع مع الؽرب : كاتبة بوسنٌة

.. عدم امتبلك التكنولوجٌا أدى  إلى التخلؾ: الدكتورة ملٌكة صالح بك

والجهل بطبٌعة اإلسبلم أدى للتبعٌة 

عبد الباقً خلٌفة  : سراٌٌفو

تصر الدكتورة ملٌكة صالح بك البوسناوي، على هذا االسم مفضلة اٌاه 

على اسم ملٌكة بٌكوفٌتش، والسبب كما توضح الكاتبة البوسنٌة هو ان حرؾ 

ادخل مع بداٌة االحتبلل النمساوي للبوسنة والهرسك، وفرض الحروؾ  (ش)الـ

وقد حاولت ملٌكة اثارة االدباء والمفكرٌن . البلتٌنٌة على الشعب البوسنً

البوسنٌٌن للقٌام بحملة فً النوادي والصحؾ لتوعٌة الشعب بحقٌقة التحرٌؾ 

الذي حصل فً تارٌخ العاببلت البوسنٌة، وال تزال تعتبر ذلك من جملة 

نضاالتها التً بدأتها فً السبعٌنات عندما تحولت من الشٌوعٌة لبلسبلم متؤثرة 

بجملة متؽٌرات حدثت فً العالم االسبلمً، وال تزال تقوم بجملة مراجعات 

للمدارس االسبلمٌة، حٌث ال ٌمكن تصنٌفها فً هذا الوقت الذي تمر فٌه 

. تحقٌقاتها المدرسٌة بمخاض بحثً استقصابً صارم

ولدت ملٌكة فً مدٌنة سراٌٌفو، ودخلت المدرسة الكبلسٌكٌة، حٌث كانت 

هناك عدة مدارس تتبنى مناهج مختلفة، وكانت تلك المدرسة من المراكز 

التعلٌمٌة التً تضاهً المعاهد والكلٌات فً ذلك الوقت، وقد تم اؼبلقها سنة 
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التحقت بكلٌتً العلوم السٌاسٌة والفلسفة .  على ٌد النظام االشتراك1964ً

، حٌث 1974واكملت دراستها العلٌا فً فرنسا، وعادت  إلى سراٌٌفو سنة 

عملت محاضرة فً كلٌة الفلسفة ومستشارة لوزارة الشإون الثقافٌة فً 

. (جمهورٌة البوسنة الٌوؼوسبلفٌة)

 خلعت ملٌكة ثوب الفكر الشٌوعً من دمابها، وسرت فً 1979فً سنة 

عروقها دماء اسبلمٌة جدٌدة، لتعٌد لروحها تواصلها مع الجذور وامتداداتها فً 

الزمن، ولتخوض نضاال ضد رفاق االمس الذٌن لم ٌرحموها، واضطهدوها 

التقتها لمعرفة المزٌد عن « الشرق األوسط». داخل محاكم التفتٌش الشٌوعٌة

ملٌكة التً اصبحت علما فً رأسه نار، منذ ثبلثة عقود مؤلت فٌها الدنٌا 

. وشؽلت الناس

فً قمة المد الدولً للشٌوعٌة واستقطاباتها الجنوبٌة، تمردت ملٌكة * 

والحزب الثوري،  (طبلبع الحتمٌة التارٌخٌة)وعلى  (النظرٌة العلمٌة)على 

وعلى المادٌتٌن التارٌخٌة والجدلٌة، كٌؾ حصل كل ذلك فً وقت واحد؟ 

ـ نشؤت فً وضع سٌاسً، ومحٌط ثقافً، ٌزعم ان السابد بما فٌه من 

محامد ومساوئ هو ثقافة اوروبا، وٌعكس نمط الحٌاة االوروبٌة التً ال ٌمكن 

الخروج عنها، وكان النظام االشتراكً ٌروج لذلك المفهوم الذي ال ٌخلو من 

النمطٌة، هو متخلؾ ورجعً،  (األوربة)ارهاب فكري، فالذي ال ٌعٌش حٌاة 

وظبلمً وؼٌر ذلك من االوصاؾ التً استهلكت، والتً تعبر عن افبلس 

حقٌقً وشنٌع ٌبعث على الشفقة، فالسب والشتم ال ٌعبران عن اخبلقٌات 

ونفسٌات منحطة فحسب، بل ٌعبران عن نٌات مبٌتة تتوق لقمع مصادرة انماط 

التفكٌر والعٌش وفق نظم مؽاٌرة، وتلك ازمة دٌمقراطٌة، كانت تعٌشها 

االشتراكٌة، ساهمت مساهمة فعالة فً عملٌة سقوطها، ألن طبٌعة الحٌاة هً 

التعدد واالختبلؾ والتدافع والجدل والحوار مع المحٌط بما فٌه وكل ما فٌه من 

وتحت اؼراء االوربة او الحداثة قدمت القرابٌن على مذبح الكهنة . افرازات
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الجدد، المتسربلٌن بالعلمٌة المزٌفة، والذٌن لم ٌنالوا من الشواء اال الرابحة ومن 

العلم اال الحدٌث عنه والتحدث باسمه، وألنً كنت طفلة فقد انعكس الواقع 

الموضوعً وضجٌجه على تصوراتً للحٌاة، وانخرطت فٌها بخلفٌة معقدة 

بالحداثة، ولكن اسبلة كثٌرة كانت تطرق رأسً، عن طبٌعة ما كان ٌجري، 

وهل االوربة او الحداثة بهذا التصور السابد امر ال مفر منه وقدر مقدور، وهل 

هذا هو النمط الذي ٌجب ان ٌحتذى لمجرد انه تسمى باسماء براقة، وهل توجد 

انماط أخرى من السلوك ٌمكن ان تنازل وتنتصر على ما ٌروج له هنا وهناك؟ 

كانت تلك اختبلجات تتسرب  إلى نفسً متخفٌة، وبجرعات متفاوتة كلما 

شاهدت او سمعت او عشت حادثة وقفت عندها او فكرت فٌها، ولكنً كنت 

اطرد تلك الطرقات الفطرٌة كلما ألمت بً وحاولت هزي هزا، وكنت اسخر 

منها فً كتاباتً امعانا فً حربها، لكنً لم استطع ان اخدع عقلً وأدوس على 

من حٌث التارٌخ كان اإلسبلم وال ٌزال . قلبً واتنكر لذاتً كإمرأة وكمسلمة

اقوى منً ومن كل قوة على وجه االرض لو ٌعطى الفرصة لٌقول كلمته 

. للعالمٌن فً هدوء

 اطلعت على ترجمة لمعانً القرآن الكرٌم، وكانت تلك 1979فً سنة 

نقطة الحسم، وملك كٌانً شعور اقتحم عقلً عنوة وافرغ ما فٌه من ترهات 

فلسفٌة وتصورات معلبة عن الحداثة والتقدم والتطور والحٌاة كلها، لٌس هناك 

من تطور ٌفوق السمو الروحً، ولٌس هناك من لذة تفوق ان ٌنام االنسان وهو 

راض عن ذاته، ولٌس هناك من علم جدٌر باالحترام من التواضع فً طرح 

اعقد المسابل العلمٌة واالصؽاء باهتمام لتجارب التراكمات التارٌخٌة فً الحٌاة 

التطور شًء طبٌعً تقتضٌه مصالح المجتمع وهو ٌسٌر بشكل آلً . االجتماعٌة

من خبلل الكدح الٌومً واالحتكاك السلمً بالمدنٌات األخرى، ولٌس قهرا من 

فوق، سواء باالستعمار، او السلطة والتً فً الؽالب ما تإدي لنتابج كارثٌة ألن 
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اما ان تقاوم وتنتصر، او تخضع فتنهزم وتموت، وهكذا . المجتمعات كاالجسام

. كتب التارٌخ على نفسه، وال راد ألمر هللا

فً السنة نفسها زرت لندن، وجدت عدة كتب اسبلمٌة قمت باقتنابها، 

وكان ذلك فجرا جدٌدا فً حٌاتً، كما قمت بزٌارة اخً فً العراق ووجدت 

حركة اسبلمٌة تمثل اسبلما حٌا ٌتوؼل فً كل مناحً الحٌاة مما اثار اعجابً، 

هكذا كانت ثورتً الداخلٌة تبلمس . وان كنت استؤت لموقؾ السلطات منها

اسبلما ٌعاش ولٌس اسبلما ٌتحدث عنه من فوق المنابر او على صفحات الكتب 

فقط، وفً تلك السنة قامت الثورة فً اٌران والتً فاق دوٌها كل التوقعات، 

واثرت تؤثٌرا بالؽا فً ادبٌات ومناهج الحركات االسبلمٌة فً العالم من قبلتها 

اراد هللا ان ٌعٌد اإلسبلم للساحة الدولٌة من خبلل حركات . ومن اختلفت معها

راشدة فً السودان وتونس ومصر والمؽرب وحركات إحٌاء فً الخلٌج، 

. وثؽور فً اوروبا وامٌركا

االنقبلب الذي حدث فً حٌاتك ووقوفك على ارض فكرٌة اسبلمٌة، * 

ازعج اآلخرٌن، ألهذا الحد من الهشاشة كان الفكر والحكم الحداثوي 

؟ «الٌوؼوسبلفً»

ـ كنت فً تلك الفترة كاتبة واثقة الخطى على درب العالمٌة، كما كانوا 

ٌقولون، وعامبل اساسٌا فً الحٌاة الثقافٌة، كنت اذا قمت بؤي عمل اتقنته تماما، 

وفجؤة اخرج علٌهم بتصورات مؽاٌرة لما كانوا ٌعملون قرونا او قل عقودا على 

ترسٌخه فً الحٌاة انطبلقا من نظرتهم الشمولٌة لها، لم ٌستطٌعوا استٌعاب ما 

حدث، ولم ٌكن لدٌهم ما ٌواجهون به الموقؾ من تربٌة حضارٌة فً تارٌخهم 

ؼٌر محاكم التفتٌش الكنسٌة، فؤقاموا على شاكلتها محاكم تفتٌش اشتراكٌة 

حداثٌة، الدٌمقراطٌة الؽربٌة هً األخرى متؤثرة بالدٌمقراطٌة العنصرٌة 

الٌونانٌة، فعندما كانت الدول الؽربٌة تذٌق المستعمرات الهوان، كانت 

البرلمانات فٌها تناقش حقوق االنسان والحرٌة والدٌمقراطٌة، ولم تتعرض 
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للمعذبٌن فً المستعمرات وكؤنهم لٌسوا بشرا، اما اآلن فحضارة االستثناءات، 

تؽفل اإلسبلم وحقوق المسلمٌن وتؽض الطرؾ عن االضطهاد الذي ٌتعرضون 

له، او ال تقوم بالجهود نفسها التً تبذلها عندما ٌضطهد من ٌخدم مصالحها، من 

. قرٌب او بعٌد، بشكل مباشر او ؼٌر مباشر، ٌعلم ذلك او ال ٌعلم

 (النظرٌة العلمٌة)ادخلوك السجن من دون نقاش علمً او عرض على * 

حرٌة المرأة؟  (مبادئ)او 

ـ بعد تسعة اشهر من لبسً الحجاب طردت من العمل، وتوقفت عملٌة 

نشر كتبً، وبعد تسعة اشهر، وبٌنما انا اذكر هللا بعد صبلة الفجر اقتحم سبعة 

بٌتً واخذونً للسجن، وتركوا ابنً  (حتى ال اقول رجاال)من منسوبً البولٌس 

 سنة، وخبلل السنتٌن والنصؾ سنة التً قضٌتها فً 12وحٌدا وكان عمره 

السجن نقلونً  إلى ثبلثة سجون مختلفة، تعرضت فٌها لجمٌع صنوؾ العذاب 

. واالضطهاد، وكان سبلحً ذكر هللا واالضراب عن الطعام

كم كانت فترة االضراب عن الطعام؟ * 

.  ٌوما، وقد وصلت  إلى حافة الهبلك72ـ اضربت عن الطعام 

واطلق  (الفردوس االرضً)بعد الفترة الطوٌلة التً قضٌتها فً سجون * 

سراحك، ماذا حدث بعد ذلك؟ 

ـ كان علً ان اخوض تجربة جدٌدة فً النضال ألحصل على جواز 

سفر، واعتصم فً عدة اماكن، وبعون هللا وبمساع حمٌدة من دولة اسبلمٌة 

ومعاضدة من الصحافة الدولٌة ومنظمات حقوق االنسان التً كانت فً 

خصومة مع الدولة الٌوؼوسبلفٌة فً اطار الصراع بٌن االنموذجٌن الشرقً 

والؽربً وهما وجهان لعملة واحدة، انعكس ذلك اٌجابا على قضٌتً، حصلت 

بالفعل على جواز سفر وعلى لجوء سٌاسً فً لندن، كما طفت على عدة دول 

منها مصر وكندا، وكنت المسلمة الوحٌدة فً العالم التً كانت تكشؾ للعالم ما 

كان ٌحدث فً البوسنة من اضطهاد شٌوعً، وكنت اتردد كثٌرا على المكتبات 
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العالمٌة واجمع المواد العلمٌة المختلفة ولم اكن مثل كثٌر من النساء اللواتً 

ٌجمعن المبلبس وأدوات الزٌنة، وخبلل تلك الرحلة التً شملت ست دول، 

التً استؽرقت كتابتها أكثر من سنتٌن، « األرواح الطاهرة»كتبت رواٌتً 

. وتتناول العدوان األكبر على فلسطٌن

كم عدد الكتب والرواٌات التً كتبتها الدكتورة ملٌكة؟ * 

 كتاباً، منها الفلسفً والروابً والقصص الشعري والثقافة 14ـ لً 

على عدة جوابز كبٌرة، وكانوا قد  (شٌوعٌتً)والسٌاسة، وقد حصلت إبان 

. أعادوا نشر بعض أعمالً من دون اسمً

ربما الثورة الثقافٌة استدعت ذلك؟ * 

. (تكتم ابتسامة)ـ 

لو سؤلنا الدكتورة ملٌكة عن أروع ما كتبت فً مجال الرواٌة ماذا * 

تقول؟ 

التً استوحٌتها من القصص القرآنً « سلٌمان وبلقٌس»ـ أظن أن رواٌة 

. أفضل رواٌاتً وأتمنى أن أراها فٌلما وأنا على قٌد الحٌاة

ملٌكة المثقفة، ولكننا . هناك عبلقة بٌن الثقافة والسٌاسة، ونحن نعرؾ د* 

ال نعرؾ إن كانت ضمن حزب سٌاسً أم ال؟ 

ـ لم أنضم ألي حزب سٌاسً، ولم أسع إلقامة صالون ثقافً، أو جمعٌة 

ثقافٌة، وهذا أمر ٌتعلق بؤمور شخصٌة، أعتقد أننً استطٌع أن أإثر فً الساحة 

األدبٌة بكتبً، وال أرٌد أن أصنؾ ضمن هذا االتجاه أو ذاك، كما ٌجب على 

العاملٌن فً مجال األدب والثقافة والعلم أن ال ٌنؽمسوا فً السٌاسة فً شكلها 

القٌادي والتنظٌمً إال بمقدار الملح للطعام، وٌجب على الحركات االسبلمٌة أن 

تبعد قسماً كبٌراً من مثقفٌها وعلمابها عن العمل السٌاسً التنظٌمً 

كاستراتٌجٌة، تحقق االستمرار واالنتشار، إذا ما تعطل العمل فً ٌوم من األٌام 

لسبب من األسباب، وأن تكون عبلقة الكثٌر من المفكرٌن بجسم الحركة كعبلقة 
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وقبل اإلجابة عن سإالك . من ٌتدفؤ بالموقد ال هو بعٌد عنه وال هو فً داخله

أرٌد أن أشٌر  إلى أنً كنت أقٌم دروساً ولقاءات للفتٌات فً بٌتً كل ٌوم جمعة 

وكان ذلك قبل بداٌة العدوان، وكنت أشرح لهن أن فصل اإلسبلم عن السٌاسة 

كفصل الرأس عن الجسد، ألن اإلسبلم جاء لٌقود ال لٌقاد أو ٌنقاد، وجاء لٌضع 

أمام اإلنسان معالم سٌره من المٌبلد  إلى المٌعاد، ال أن ٌحدد لئلسبلم مجاالت 

انظر، كم هً إهانة فً حق اإلسبلم أن ٌقؾ عبد أمام اإلسبلم وٌقول له . عمله

أنا اآلن أكتب لؽٌر المسلمٌن، ألنهم أصبحوا مصدر إلهام لكثٌر فً . قؾ هناك

حاولت فٌها نزع « حدٌقة لكل الناس»عالمنا االسبلمً، كتبت رواٌة بعنوان 

عقدة التفوق لدى األوروبٌٌن، وعقدة العنصر، وخرافة الشعب المختار، 

لٌس كٌاناً ثقافٌاً حضارٌاً، وال ٌنتمً  إلى أي ثقافة، »والحضارة الؽالبة، فاهلّل 

أسماء »وال ألي زمن، االنسان هو الذي وضع كل تلك التقسٌمات والفروقات 

هللّا رب العالمٌن، قاهر فوق عباده ال « سمٌتموها ما أنزل هللّا بها من سلطان

ٌمكن أن ٌذل أو ٌصلب نفسه أو ٌسمح لآلخرٌن بذلك، فذلك مخالؾ لمقامه 

السامً، إن فعل ذلك وحاشا هللّا فهو قد وضع نفسه فً موضع أقل من االنسان، 

هللّا قادر أن ٌحافظ على عزته وأن ٌؽفر لعباده بطرٌقة ال ٌحتاج فٌها إلهانة 

نفسه، فهذا مناؾ للكمال اإللهً، إن كان ملوك الدنٌا ال ٌفعلون ذلك، لما 

كثٌر من ... ٌعتقدون من دواعً المهابة والمنزلة، فهل ملك الملوك أقل من ذلك

النصارى ٌقبلون اآلن هذا الفهم وكثٌر من الشباب عندما ٌقرأون هذا فً رواٌة 

. ٌإثر فٌهم أكثر من كتب التوحٌد والفقه والدروس العامة

هل هذا الطرح الجدٌد فً تقدٌم االسبلم، سٌنطلق من الؽرب؟ * 

ـ هذه فرصة ألطرح مخاوفً فً العلن، ال بد من تطوٌر لهجة الخطاب 

االسبلمً اآلن ولٌس ؼدا، اتقوا هللّا فً اإلسبلم أٌها المتصدرون للدعوة فً 

الؽرب، اإلسبلم أكبر من أن ٌحتوٌه فكر رجل حتى وإن كان ٌستلهم موسوعٌته 

من القرن الرابع الهجري، وٌتحدث فً الذرة والمجرة، الؽرب أرض خصبة 
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للمخلصٌن لهذا الدٌن، واسعً األفق، اآلن فً الؽرب من المسلمٌن الجدد من 

تمذهب بمذهب من أدخله اإلسبلم وأصبح ٌحب وٌكره، ٌوالً وٌتبرأ، حسب 

شٌعا »منهج الجماعة التً ٌنتمً إلٌها، وأخشى أن ٌتحول المسلمون فً الؽرب 

، ال بد من اٌجاد أرضٌة تصالحٌة بٌن العاملٌن «ٌضرب بعضهم رقاب بعض

لئلسبلم، ال بد من اٌجاد تقارب، ال بد من نقاش علمً لحسم الخبلفات أو على 

األقل وضعها فً مجال ما ٌمكن أن ٌسعه االجتهاد، الخلق االسبلمً عند 

االختبلؾ ٌؽٌب أحٌاناً وهذه كبٌرة من الكبابر، فً تارٌخنا تسامح كبٌر وفً 

حاضرنا ضٌق صدر، وانتماء لفهم اسبلمً ال لبلسبلم وهذا ما ٌجب التنبه له، 

وهلّل الحمد هناك اتجاهات فً الؽرب من المسلمٌن الجدد تنحو للتفكٌر الحر 

. والخروج من األطر الجاهزة، وهً األخرى ال تخلو من مخاطر

وكٌؾ تنظرٌن من موقعك الثقافً لدور المرأة فً هذا الشؤن الكبٌر؟ * 

ـ أشكركم على هذا السإال، المرأة المسلمة الملتزمة بدٌنها، هً التً 

تضطهد فً كثٌر من الدول العربٌة وؼٌر العربٌة وفً الدول الؽربٌة أٌضاً، 

وهً مضطهدة من قبل الدولة أكثر من أي امرأة أخرى بما فٌها الدول التً 

تتباهى بؤنها أعطت المرأة حقوقها، بل أن تلك الدول هً أكثر الدول قمعاً للمرأة 

بناًء على المرجعٌة الثقافٌة العنصرٌة التً تستثنً اإلسبلم من . المسلم

الدٌمقراطٌة والحرٌة بما فٌها حرٌة المرأة، لٌس من حق المرأة أن تختار 

الحجاب وأن تلتزم بؤوامر ربها، تمنع من أن تختار لباسها، وتمنع من الدراسة 

والعمل إن أصرت على ذلك، وتدخل السجون والزنازٌن، أي اضطهاد هذا 

ٌحٌق بالمرأة فً هذا العصر الذي فقد الكثٌر فٌه آدمٌته، لقد كانت المشكلة فً 

العالم االسبلمً تكمن فً عدم تعلٌم المرأة المسلمة، مما أدى  إلى توالً أجٌال 

جاهلة، تسببت فً توالً النكبات على المسلمٌن، ولكن المشكلة اآلن هً 

األجٌال التً نشؤت نشؤة ؼٌر اسبلمٌة وتجهل االسبلم، بل البعض ٌحاربه، 

. وضرر المتعلمات الجاهبلت لدٌنهن ٌوازي ضرر الجاهبلت ؼٌر المتعلمات
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فً ظل ما ذكرت من اضطهاد تتعرض له المرأة المسلمة على ٌد * 

بعض الحكام، ما المطلوب من المرأة المسلمة؟ 

ـ الحجاب أمر إلهً، ؼٌر قابل للمساومة، فً تركٌا تناضل المسلمات، 

ٌقدمن فاتورة انتمابهن لئلسبلم، ٌثبتن أنهن من الصادقات، لم ٌفرض علٌهن 

أحد الحجاب، وبعضهن من عاببلت ؼٌر ملتزمة وبعضهن من عاببلت ؼٌر 

وحسب علمً ال توجد دولة ؼٌر ما  (...)مسلمة أصبلً، ال بد من مساعدتهن، 

ذكرت تضطهد فٌها المرأة المسلمة بالشكل المخزي ذلك، أوصً اخواتً 

بالصبر والنضال، وأنا أعلم شعور األخت المسلمة، فقد سجنت وعذبت ونزع 

من على رأسً الحجاب، وعندما دخلت السجن وضعت جزءاً من بطانٌة على 

رأسً وعندما هددونً بنزعه قلت آلمرة السجن بامكانك نزع حجابً الذي 

وبالمناسبة أرٌد أن . فوق رأسً ولكن ال طاقة لك بحجابً الذي فً قلبً وعقلً

أقول الخواتً اللواتً ٌعشن فً محٌط محافظ، إن الحجاب سلوك واخبلق 

ورمز ثقافً وصورة صادقة لمجتمع الفضٌلة وهو جزء ال ٌتجزأ من شخصٌة 

المرأة المسلمة، وبدون ذلك ٌكون مجرد قطعة قماش، الحجاب ثقافة أو ال 

حدث تقدٌس للحجاب وفقد واجبه »: ٌكون، المستشرق الفرنسً كوربان قال

، وإذا نظرنا للحجاب على أنه تقالٌد، مجرد تقالٌد، نكون فً الوضع «األساسً

الذي أشار إلٌه المستشرق الفرنسً، وإذا احتقر االنسان تقالٌده أو انبهر باآلخر 

. لن تكون له خصوصٌة ولن ٌكون مثل اآلخر

وبحكم .. هناك جدل حول المرأة والعمل السٌاسً، فً أماكن كثٌرة* 

معاصرتك للتجربة النسوٌة فً العالم، واطبلعك الواسع، فً أي صؾ تقفٌن؟ 

ـ نجد القرآن ٌقرن فً آٌات كثٌرة بٌن المسلمٌن والمسلمات والمإمنٌن 

والمإمنات، وبهذا نفهم أن قضٌة االستخبلؾ فً األرض لٌست خاصة بالرجل، 

بل كبل الجنسٌن، فآدم عندما عصى ربه لم ٌنزل بمفرده لؤلرض، فالمسإولٌة 

فً السماء مشتركة وفً األرض كذلك، هذا فً االطار العام، أما التفاصٌل، 
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فتختلؾ باختبلؾ التفاصٌل التً بٌن الرجل والمرأة، فسٌولوجٌاً وبٌولوجٌاً 

وسٌكولوجٌاً، عندما ننظر فً الفروقات بٌن الرجل والمرأة نجد أن هللّا خلق 

االثنٌن لوظٌفتٌن مختلفتٌن مع وجود بضع المداخل المشتركة، فالمرأة تستطٌع 

القٌام ببعض األعمال التً ٌقوم بها الرجل وال تستطٌع فً البعض اآلخر 

والرجل كذلك ٌستطٌع القٌام ببعض المهام التً تقوم بها المرأة وال ٌستطٌع فً 

البعض اآلخر، وحتى ٌؤتً الٌوم، الذي لن ٌؤتً، فتستوي فٌه المرأة والرجل فً 

كل شًء، ٌجب ان نراعً بعض الفروقات فً حكمنا، لٌس بٌن الرجل والمرأة 

كرمزٌن ولكن بٌن مجتمع وآخر، وأنا أقترح إنشاء برلمان خاص بالنساء، أو 

تكوٌن مجلس استشاري خاص بالشإون النسوٌة أو العامة فً البلد، فقد كان 

 ٌستشٌر زوجاته فً شإون الدولة، والمرأة المثقفة المعاصرة   الرسول 

تستطٌع أن تفٌد مجتمعها فً كل المجاالت المتاحة، وال أرٌد أن تكون المرأة 

دٌكوراً فً كل مكان كما ٌراد لها أو ٌرٌد البعض منهن أن ٌكون، كما ال نرٌد 

أن ٌكون هناك احباط، ال بد من معالجة األمور بعقل، ونظر فً العواقب التً 

. ٌمكن أن تترتب تارٌخٌاً على أي موقؾ

موقفك واضح فً هذا الباب ومفهوم جداً، ونحن ال نرٌد تعمٌم بعض * 

الحاالت التً تستخدم فً انتخابات بعض الجامعات عندنا وحتى الكنابس فً 

الؽرب وهو استخدام المرأة كشكل من أشكال االستقطاب السٌاسً، عن طرٌق 

التعارؾ، وهذا سبب تحدٌات جدٌدة أمام  (حسن الظن)الجنس، أو بعبارة 

... األسرة

ـ هذا ما نبلحظه فً االنتخابات االمٌركٌة، اذ ان الطرفٌن ٌتبارٌان فً 

المناداة  إلى العودة للقٌم الدٌنٌة، ومعالجة الخروقات فً المجال االسري، فإذا 

كان العمل ٌؤخذ من وقت المرأة ثمانً ساعات فإن العمل السٌاسً ٌؤخذ منها 

وقتها كله، وبهذا نستطٌع ان نفهم سر العبلقات الباردة بٌن الزوجٌن المسٌسٌن 

فً الؽرب، خذ مثبل كلٌنتون وزوجته هٌبلري، انهما نموذجان لبلسرة 
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المسٌسة، ذكرت آنفا ان المرأة الجاهلة تخرج اجٌاال جاهلة، ولذلك من واجب 

المجتمعات االسبلمٌة ان تعلم المرأة، سواء وجدت لها وظٌفة فً المجتمع، او 

بقٌت فً البٌت متفرؼة لتربٌة ابنابها، ونحن عندما نتحدث عن المرأة، ال 

نتحدث عن المرأة فً الخلٌج بل عن المرأة فً كل مكان، بما فً ذلك الفلبٌنٌة 

واالندونٌسٌة والفرنسٌة وؼٌرها، الخادمة امرأة ومن حقها العٌش بكرامة وبناء 

اسرة، والحضانة التً تولت المسإولٌة نٌابة عن المرأة لم ولن تكون افضل 

للطفل من أمه، واعتقد ان علماء االجتماع امامهم مسإولٌة كبٌرة فً توجٌه 

المجتمعات، وبالمناسبة ادعو الطلبة المسلمٌن الذٌن نالوا قسطا وافرا من العلوم 

الشرعٌة لدراسة علم االجتماع، فعلم االجتماع الذي ال ٌستند  إلى الدٌن فً 

. تحلٌله لحركة المجتمع ٌكون عاجزا عن رإٌة كل جوانب المشكلة

البعض ٌعتبر الحدٌث عن الظلم الذي تعرضت له المرأة او تتعرض له * 

اآلن، نوعا من جلد الذات وان المرأة بخٌر فً عالمنا االسبلمً، ممن تتعرض 

المرأة لبلضطهاد فً العالم االسبلمً؟ 

اما الذي . ـ من ثبلثة رجال، إما من رجل جاهل او عاص او طاؼوت

ال ٌكرم المرأة اال كرٌم وال ٌهٌنها اال  »  ٌطٌع امر ربه، وٌعرؾ قوله 

، وؼٌرهما من «خٌركم خٌره ألهله وانا خٌركم ألهله »  وقوله . «لبٌم

االحادٌث الشرٌفة واآلٌات الكرٌمة، فالمرأة فً كنفه سعٌدة وعن الحٌاة معه 

راضٌة، بعد المجتمعات االسبلمٌة عن فهم اإلسبلم جعل البعض ٌبحث عن 

فالمرأة التً تقتسم الفراش مع . عزاء فً الدوامة التً تلؾ العالم المعاصر اآلن

رجل ٌجهل اإلسبلم ٌعصر انفاسها، ال ٌمكن ان تحسب جرابمه فً حقها على 

إنما » ٌقول   االسبلم، اما التقالٌد فمنها المحمود ومنها المذموم، والنبً 

ولكم فً »فقد كان قرآنا ٌمشً على االرض « بعثت ألتمم مكارم االخبلق

. «رسول هللا اسوة حسنة

كٌؾ تنظرٌن لقضٌة ضرب النساء؟ * 
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ـ القرآن الكرٌم لم ٌؤمر بضرب النساء ابدا، واالستثناء هً المرأة الناشز، 

التً تمتنع عن زوجها بدون مبرر شرعً، او تطلعت لؽٌره، وضرب المرأة 

الناشز بطرٌقة ال ضرر فٌها، ٌكشؾ حقٌقة مشاعر المرأة تجاه زوجها، انها 

بالون اختبار، اما ان تنفجر وتطلب الطبلق او حتى تؤخذ متاعها وتهجره لؤلبد، 

وإما ان تؽضب ؼضبا ال ٌفهم منه انها تكرهه او تحب احدا ؼٌره، وفً 

الرواٌات الؽربٌة المعاصرة، وفً الحٌاة الٌومٌة، حتى بٌن االصدقاء ولٌس 

االزواج فقط، تكون ؼلطة الرجل إما طرٌقا لمحبة جارفة او فراقا ال لقاء بعده، 

واالسبلم ٌبؽض النفاق، وال ٌعنً ذلك ان كل رجل له الحق فً اختبار زوجته 

بهذه الطرٌقة، وانما فً حاالت ضٌقة حددها اإلسبلم فً زاوٌة ضٌقة جدا 

. لقد تعرفت على أخت انجلٌزٌة اعتنقت االسبلم. وحساسة ال ٌنبؽً تعمٌمها

وكانت احدى النساء السبع اللواتً تخرجن من اكسفورد قالت لً ان موقؾ 

اإلسبلم من المرأة وترتٌب وضعها فً المجتمع هو الذي دفعنً العتناق 

االسبلم، المرأة اآلن تتعرض للضرب واالبتزاز والتحرش الجنسً وحتى 

القتل، والتسوٌق السٌاسً والتجاري وال بد من وقؾ التزٌٌؾ الحاصل 

. والتجدٌؾ فً حق االسبلم

ٌبدو ان هناك صراعا بٌن الفكر القٌمً االسبلمً والفكر الؽربً * 

الحداثً، كٌؾ تنظرٌن لهذا الصراع؟ 

ـ قضٌة الصراع بٌننا وبٌن الؽرب لن تنفعنا كثٌرا، دعوتنا لبلسبلم 

ستفٌدنا اكثر، ٌجب ان ندعوا لبلسبلم وال ننشؽل بالردود، ٌجب ان نرتقً 

بفهمنا لبلسبلم من خبلل النقد الذي ٌوجه لنا، التحرر الحقٌقً، كما افهمه هو 

التحرر من اولبك الذٌن ٌرٌدون العالم ٌرقص على انؽامهم السٌاسٌة 

واالجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة، كٌؾ ٌمكن المرأة ان تتدعً 

التحرر واآلخرون ٌختارون لباسها، الموضة سلبت المرأة عقلها، اآلخرون 

. ٌفكرون نٌابة عنها، واذا رفضت دمؽوها بالتخلؾ، فتجري خلفهم الهثة
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ما الذي ٌجب ان تفعله المرأة المسلمة فً مواجهة التحدٌات المذكورة، * 

والمساهمة فً الدفاع عن المرأة كما ارادها هللا؟ 

ـ ارٌد ان ابعث بسبلمً لكل المحجبات وراء القضبان فً العالم 

االسبلمً، ولبلخوات المحرومات من التعلٌم والعمل فً بعض البلدان بسبب 

احجبتهن، فؤنا مثلهن، ما زلت ممنوعة من العمل بسبب حجابً، فبلدي الذي 

قدم اكثر من مابتً الؾ شهٌد، واؼتصبت فٌه المسلمات، الكلمة االخٌرة فٌه 

لٌس لقٌاداته وانما لبلؼراب ادعٌاء الدٌمقراطٌة، الدٌمقراطٌة العنصرٌة، فهً 

لهم فقط، فبل دور حددوه لنا ؼٌر ان نمتدح دٌمقراطٌتهم وال نحلم لنصبح مثلهم، 

نحن فً جهاد وال بد من استمرار الجهاد، االجٌال القادمة فً حاجة لنماذج 

معاصرة، لعالمات معاصرات، لمجاهدات معاصرات، لكاتبات وصحافٌات، 

لطبٌبات ممٌزات، لكل عصر خصابصه وانا احب المبادرات االسبلمٌة فً 

عالم الفكر والحٌاة المعاصرة بما ال ٌخرج عن معلوم من الدٌن بالضرورة، 

اصنعوا النماذج ٌكون لكم المستقبل، المداد والدماء الصبر والتضحٌة الجلد 

واالصرار والرباط فً كل االماكن، العبلقة ٌجب ان تكون على اسس اسبلمٌة 

ولٌس على اسس حزبٌة تصنٌؾ االعداء وتصنٌؾ االصدقاء ٌجب ان ٌكون 

باالرقام، راهنوا على الدراسات العلٌا فنحن فً عالم االلقاب، انا استعد اآلن 

لنشر اربعة كتب، ومنذ فترة اتصلت بً السفارة السوٌسرٌة لتقول لً ان 

 .حكومتها مستعدة الستقبالً وتوفٌر بٌت لً فً سوٌسرا
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 الجزابرٌة نادٌة رشدي

وقد أوصلنا اعتراضنا على ما ورد فً المناهج بحق اإلسبلم والمسلمٌن 

من تشوٌه، وطالبنا بتوضٌح هذا التارٌخ المكذوب الذي ٌقدم الروم والفرنسٌٌن 

على أنهم أهل فتح وتحضر، وٌسًء  إلى المسلمٌن، فكان الرد علٌنا أن هذا هو 

ما عندهم، 

هاتان الفتاتان اعترضتا على تشوٌه تارٌخ اإلسبلم :  تعقٌب سرٌع

والمسلمٌن فً ببلد الكفر، فمن ٌعترض على نفس التشوٌه من قبل المحسوبٌن 

!!! على اإلسبلم  فً ببلد المسلمٌن

 1984:تارٌخ التزامها باالسبلم

 أب جزابري مسلم، لكن صلته باإلسبلم من ، "نادٌة رشدي "ولدت    

كنسٌة   مدارستقوم على بٌبة تعلٌمٌة  فً كانت فاترة، وأم نصرانٌة فرنسٌة 

.  فرنسً تنتشر فٌه اإلباحٌة، والتحرر على نطاق واسع مجتمعووعلمانٌة، 
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، ولكن شٌباً من ذلك لم ٌجذبها، ال "نادٌة رشدي"فً هذه األجواء نشؤت 

بهارج المجتمع الصاخبة، وال ترانٌم المدارس الكنسٌة، بل كان ٌجذبها نداء 

داخلً قوي ٌشدها نحو اإلسبلم منذ الصؽر، ومن هنا كانت رحلة البحث عن 

 .االلتزام اإلسبلمً

:   تقول نادٌة

كنت أنا وأختً ندرس فً مدارس نصرانٌة من المرحلة االبتدابٌة حتى 

المدرسة كانت من المدارس الخاصة، وفضلها أبً لنا ألنها أكثر . الثانوٌة

 .انضباطاً 

  "!!المهم االنضباط اما الجنة والنار فبل اهمٌة لهما عند فسقة المسلمٌن"

كان المعلمون ٌعرضون علٌنا حضور حصص الدٌانة النصرانٌة، وكانوا 

كانت . ٌقدمون لنا إؼراءات متنوعة، لكن وازعاً داخلٌاً كان ٌدفعنا  إلى الرفض

حوابط المدرسة ملٌبة بصور العذراء والمسٌح مصلوباً، وكانوا ٌحاولون إقناعنا 

ؼٌر : كنا نقول لهم.. للرب، ولكننا كنا نضحك وال نصدق ذلك" الصورة"بؤن 

 .معقول أن هللا ٌظل مصلوباً هكذا

فلٌت شعري ". امر الٌقبله العقل...حتى االطفال ٌدركون ان ربا ٌصلب" 

!! كٌؾ ٌسجد علماء بارزون ومشهورون لمثل هذا الرب

الراهبات ٌحاورننا وٌسؤلننا عن أسباب عزوفنا عن … كان المعلمات 

الذهاب معهن  إلى الكنٌسة، ولم تكن لدٌنا إجابة، لكن إدارة المدرسة كانت 

.  تجبرنا على حضور الحفبلت فً المناسبات الدٌنٌة الكبرى

كان اهتمامهم بً وبؤختً زابداً، وكانت جوابزهم وهداٌاهم لً كثٌرة؛ 

ألننً كنت كثٌرة األسبلة عن دٌانتهم، فظنوا أننً أنجذب روٌداً روٌداً  إلى 

؛ لمعرفتهم أن أمً " نورا"النصرانٌة، فقد كانوا ٌراهنون على اكتسابً وأختً 

 .نصرانٌة فرنسٌة
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فاحسنوا ..هً الطرٌق  إلى الجنة والنار-قبل االب–حقا ان االم " 

!! االختٌار ٌا مسلمٌن

تواصل – حسب نظام المدرسة – كانت تتعهدنا راهبة جدٌدة فً كل سنة 

معنا ما بدأته السابقة، وأذكر أن هإالء الراهبات كن ٌواصلن مهمتهن لٌبلً 

وٌحق لذي العقل ان ٌعجب من تفانً هإالء على نشر دٌنهم  ".ونهاراً دون كلل

المخالؾ للعقل وؼٌر الموافق للفطرة، وتقصٌر اصحاب الدٌن الصحٌح عن 

". الدعوة لدٌنهم

التً كانت تجري بٌنً وبٌنها حوارات ال " مادلٌن"وأذكر أٌضاً الراهبة 

.  أنساها

.  إننً ال أحب قراءة اإلنجٌل: قلت لها مرة

فكانت ترد علً بكتابة بعض العبارات التً تتحدث عن القٌم والمثل 

الجمٌلة من اإلنجٌل على ورق جمٌل، وبخط أجمل لجذبً  إلى اإلقبال على 

 .قراءتها وتقبلها

  "!!فلنتعلم منهم ٌا مسلمٌن..وهكذا ٌكون االبداع فً االسالٌب

لماذا كل شًء حزٌن عندكم فً : لكننً كنت أخاؾ منهن،وأقول لهن

.  !!؟الكنابس

كانت معاملتهن خالٌة من الضؽوط، لكنها كانت ملٌبة بالبرود والتعصب 

.  العقدي، ولم نتقبل منهن شٌباً على اإلطبلق، ال أنا وال أختً

قررت المدرسة و ( سنة15 و 14كان عمرنا بٌن )فً المرحلة المتوسطة 

كانت هذه . دروساً عن الفراعنة، والبوذٌة، والٌهودٌة، والنصرانٌة، واإلسبلم

الدروس تصور اإلسبلم بصورة مشوهة، وكان المعلمون ٌقدمون المسلمٌن 

على أنهم دموٌون ٌحترفون القتل، وٌصرون على تشوٌه صبلح الدٌن األٌوبً، 

وتقدٌمه بصورة بشعة كمجرم وقاطع طرٌق ٌسرق، وٌقّبل النساء النصرانٌات، 

كنا ال نرتاح أبداً لهذا المنهج، وكان من الممٌزات الموجودة فً المدرسة أن 
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لكل صؾ مندوباً من الطبلب ٌعبر عن طبلب الصؾ، وٌوصل آراءهم فً 

المناهج وؼٌرها  إلى اإلدارة، وقد أوصلنا اعتراضنا على ما ورد فً المناهج 

بحق اإلسبلم والمسلمٌن من تشوٌه، وطالبنا بتوضٌح هذا التارٌخ المكذوب الذي 

ٌقدم الروم والفرنسٌٌن على أنهم أهل فتح وتحضر، وٌسًء  إلى المسلمٌن، 

إن هذا ما : فكان الرد علٌنا أن هذا هو ما عندهم، فطلبنا كتباً أخرى، فقالوا لنا

 .رواه التارٌخ، وعشت أنا وأختً حالة من القلق

ٌملكون _ لٌت الملٌار مسلم وحكامهم الذٌن اؼلبهم ؼثاء كؽثاء السٌل "

  "!!شٌبا من قلق هاتٌن الفتاتٌن الٌافعتٌن

فً كتاب التارٌخ المقرر علٌنا، وفً الجزء الخاص باإلسبلم، ذكروا أن 

 .وعرفوا اإلسبلم بؤنه الخضوع التام هلل" هللا"رب المسلمٌن اسمه 

وكلما نطقت بها شعرت بإحساس جمٌل، " هللا" شدتنً كثٌراً كلمة 

وهدوء، وارتٌاح، ولذلك عندما طلبت منا المدرسة اختٌار موضوع للكتابة عنه 

: وقلت فٌما كتبت" هللا"كان اختٌاري لكلمة .. من خبلل عبارة جذبت انتباهنا

إننً أبحث عن هللا، : وقلت. أشعر بارتٌاح كبٌر" هللا"إننً عندما أنادي بكلمة 

 . أبحث عن الحقٌقة

ولقد اصابت هذه الفتاة فً وصفها لكلمة هللا كما اصابت الفتاة االسبانٌة "

 (هللا)إن أجمل ما قرأت باللؽة العربٌة هو اسم "حٌن قالت  "هٌلٌن"النصرانٌة 

فمكونات :فآلٌة ذكر اسمه سبحانه وتع إلى على اللسان البشري لها نؽمة متفردة

 ،ال من الشفتٌن، حروفه دون األسماء جمٌعها ٌؤتً ذكرها من خالص الجوؾ

ومن إعجاز اسمه انه مهما ..فـلفظ الجبللة ال تنطق به الشفاه لخلوه من النقاط

". !نقصت حروفه فإن االسم ٌبقى كما هو

وبالفعل زرنا الجزابر . نتوق لزٌارة بلد إسبلمً" نورا "كنت أنا وأختً 

. م فً اإلجازة الصٌفٌة، وكانت الصحوة اإلسبلمٌة هناك فً قمتها1984عام 

كان أكثر شًء جذبنا هناك وأثر فً أعماقنا خطب الداعٌة المصري الشٌخ عبد 

http://kotob.has.it



 أشهر المسلمار الجدج ار فر الهرر العهديرر
 

 

 245 

ورؼم أننا لم نكن نعرؾ اللؽة فً ذلك الوقت، وال -. رحمه هللا- الحمٌد كشك 

وٌردد األدعٌة والمصلون " هللا"نفهم منها شٌباً إال أن صوته وهو ٌردد كلمة 

.  ٌإمنون وراءه علٌها كانت تبكٌنا

تعلمنا . شجعنا جو الصحوة بالجزابر على البقاء هناك ستة أشهر كاملة

– أنا وأختً – خبللها تعالٌم اإلسبلم جٌداً، وعدنا من هناك  إلى فرنسا 

.  محجبتٌن

. هناك فً منزلنا بمدٌنة ستراسبورج الفرنسٌة، كانت أمً قد أسلمت

وبعد عام واحد . أعطٌناها كتباً صؽٌرة وشرٌط فٌدٌو عن اإلسبلم فؤعجبت بها

.  بدأت أمً تصلً، ثم ارتدت الحجاب

فً كلٌة العلوم فً ستراسبورج شاركت فً أول نشاط جماعً طبلبً، 

وتعرفت من خبلله على عدد كبٌر من الطالبات منهن جزابرٌات ومصرٌات، 

كنا نلتقً فً منزلنا، حٌث كان الوالد ٌعمل فً بارٌس، وكنا ننظم إفطارات 

ولقاءات خبلل رمضان فً بٌتنا، وفً المساجد، وكانت تلك بداٌة العمل 

.  الدعوي، وبعدها صرنا نشارك فً نشاط الجمعٌة النسابٌة

فً مدٌنة " تونسً"فً سن العشرٌن تزوجت من الدكتور محمد كرموص 

وبعد الزواج انخرطت أكثر فً العمل الدعوي واالجتماعً من " ستراسبورج"

خبلل المركز اإلسبلمً هناك، وكنا نحضر لقاءات أسبوعٌة للدكتور ٌوسؾ 

%.  40القرضاوي، والشٌخ فٌصل مولوي، وكان فهمً للعربٌة بنسبة 

 ذهبت مع زوجً  إلى سوٌسرا، وهناك اختمرت فكرة 1991فً عام 

وقد كان من . تنظٌم العمل النسابً بعد االطبلع على األوضاع ودراستها

دوافعنا لتؤسٌس هذا العمل هجوم المجتمع الؽربً على اإلسبلم، وتشدٌده بالذات 

على قضٌة المرأة، وتؽٌٌبها عن المجتمع، وهضم حقوقها فجاء إنشاء العمل 

.  النسابً إلثبات أن المرأة قادرة على القٌام بالعمل االجتماعً
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وقد أحدث تؤسٌس هذا العمل تجاوباً كبٌراً من السوٌسرٌٌن، فقد كانوا 

ٌتصورون أن المرأة المسلمة مضطهدة ومكبلة ومهملة، ولذا لفت انتباههم 

وجود جمعٌات نسابٌة تتحرك باسم اإلسبلم، حتى إن القساوسة صاروا 

ٌضربون المثل بؤنشطة الجمعٌات النسابٌة اإلسبلمٌة كظاهرة ؼٌر موجودة فً 

.  الكنٌسة

فً سوٌسرا ٌحظى العمل اإلسبلمً بالقبول من المجتمع، والحومة ال 

إحدى النساء . تمنعه، لكن هناك بعض الحاقدٌن الذٌن ٌترصدون لنا وٌهاجموننا

ألم : هاجمتنً قابلة– عندما فً كنت فً أحد المعارض أدعو لئلسبلم – مثبلً – 

ٌكفك أنك ترتدٌن الحجاب، وتعٌشٌن حرة، وتسٌرٌن فً الطرٌق بحرٌة حتى 

.  وقد كانت ردودي علٌها هادبة وقوٌة! تؤتً وتدعً  إلى اإلسبلم؟

وهً تعمل % 20المرأة فً سوٌسرا تعمل، ولكن براتب أقل من الرجل 

وقد تتعرض إلهانات من زوجها، ولذلك فقد ظهرت . فً البٌت وخارج البٌت

.  تحارب العنؾ ضد المرأة" نٌو شاتٌل"جمعٌات فً مقاطعة 

حرصنا فً عملنا الدعوي على التركٌز على المرأة وأوضاعها، وتؤكٌد 

ما كفله اإلسبلم للمرأة من حقوق وتكرٌم، وإبراز كٌؾ خلد القرآن الكرٌم نساء 

.  مثل السٌدة مرٌم والسٌدة هاجر

وحالٌاً نستخدم اإلنترنت فً بث كل ما ٌتعلق بجمعٌتنا من معلومات، 

ونقدم موضوعات عن شإون األمومة والحضانة والرضاعة وحقوق المرأة فً 

اإلسبلم، وما تعٌشه من تعاسة وتخلؾ فً ؼٌبة اإلسبلم، ودور المرأة فً العمل 

اإلسبلمً، وحجاب المرأة وضرورته وفرضٌته، هذا إضافة  إلى توزٌع 

.  مطوٌات دورٌة للتعرٌؾ باإلسبلم

وقد أصبحنا نشترك فً معرض سوٌسرا الدولً للكتاب، وهو أكبر تجمع 

.  ثقافً دولً فً سوٌسرا، وفرصة كبٌرة للدعوة  إلى اإلسبلم والتعرٌؾ به
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ورؼم عدم مباالة بعض المسلمٌن هنا وعزوفهم عن المشاركة الفعالة فً 

 .أنشطتنا إال أننا نحقق مكاسب تثلج الصدور ٌوماً بعد ٌوم
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  ي لاتان

" فاطمة المسلمة       "

 

تالً نصرانٌه سابقا ابنة نصرانً أبا عن جدعشت اأنا ن"كتبت فقالت

حٌاتً كلها مثل ما أرٌد لكن ما كنت أعمل مثل ما ٌعملون النصارى ال وهللا 

 أبدا

و أهلً من الناس المتعصبٌن بالنصرانٌة و ال ٌرضون  أنا بنت قس

وأنا أٌضاكنت ال أطٌق التعامل معهم  إلسبلم و ال ٌحبون التعامل معهم كثٌرا

أبدا 

 لماذا معً الحق بؤن أراهم !االن كنت أرى البنات المسلمات شٌبا قبٌح

 دٌننا ٌؤمرنا تقول ان ت االولى عندما كنت اسؤل عن الحجاب كان....شًء قبٌح

الخ .. هذا وحرام و

 (ؼصبا)والثانٌة تقول لً أنا لبسته 

 وتلبس الحجاب الكامل ةوفً ٌوم من أٌام كانت لً صدٌقه هنا مسلم

. وفستان طوٌل متدٌنة

وأنا اعرؾ انه هذا ..... وراء الناس تفعل كل شًولكن أمام الناس متدٌنة 

الشًء حرام فً الدٌن اإلسبلمً 

 هذه العباة وتختببٌن وراءها بؤنك فتاة نفسؤلتها فقلت لها لماذا تلبسً

!! لماذا ال تنزعٌنها و تصنعً ما بدا لك؟؟..طٌبة

أخاؾ أن أهلً ٌقاطعونً : فؤخبرتنً

الرب ألٌس ٌراك وهو أحق بالخوؾ من .. جٌد ؛ أهلك ٌقاطعونك ولكن

؟ !أهلك

! !فؤجابت حساب اآلخرة شكل وحساب أهلً شًء ثانً
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!!! واحتقرتها وتركتها منها تعجبت 

ورأٌت أكثر من مثال من البنات ٌرتدون العباة والحجاب وٌتظاهرون 

وأنا بنت فضولٌه أحب أن عرؾ كل !!بالتدٌن وهم لؤلسؾ فقط مظاهر

المهم ....شً

رؼم أن والدي قس لكن ،وأهلً ٌشربون المحرمات وٌؤكلون الخنزٌر

  !!النصرانٌة عموما ال أراها تحرمه وإال لنبهنا والدي وهو قسٌس

لكن أنا ما كنت آكلها معهم وكنت أشترط الوجبات خالٌة من الخنزٌر 

وكنت أعتذر وآكل البعٌد عن الخنزٌر من الوجبات واألطباق على المابدة  

 لً ا كنت بنتووال أحب هذه التصرفات  كنت ال أطٌق الجلوس فً البٌت

الحرٌة الكاملة 

..!  الفواحش ا ما ظهر منها وما بطنن ٌفعلنصدٌقاتً النصرانٌات كله

. وحب وؼرام و الخ الخ....ةعبلقات جنسً

وٌمنعنً .. كان شًء فً داخلً ٌحجبنً عن فعل هذا... لكن أنا أبدا أبدا

.. من اإلقدام علٌه وهذا فضل من هللا

مٌن من المسل تعاببلبعض وكان فٌها ...ةانتقلنا  إلى مدٌنه ثانًو

 ولما ة والحجاب الكاملءلعمرترتدي العبا لً فً ا مقاربةا بنتهناكوكان 

لٌست وأكٌد أنها فتاة عاطلة ...قلت هذه مثل البلتً عرفتهن سابقا رأٌتها

 من بعٌد وال أدري كٌؾ صرنا تحٌٌنً كانت و.ال أرٌد التعامل معها...جٌدة

! ابة صدرحبنً علٌها بريصرت أسؤلها أسبلة كثٌرةوتجو...أصحاب

لكنها الوحٌدة ..والمسلمٌنسبق وقلت أن أبً ال ٌحب التعامل مع اإلسبلم 

التً كان أبً ٌحب أن ٌتكلم معها وٌتناقش معها وكان ٌدخل معها فً أمور 

صوتهم وهً من النوع العصبً وكانت تعطٌه والدٌن وٌتناقشون وأحٌانا ٌعل

.. المهم....أجوبه كافٌه ومقنعه لكن أبً عنٌد
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تقول لً أرٌد أن ... أكون عندها فً وقت األذان تستؤذن منًعندماكنت 

لكن كان فً داخلً أشٌاء ...وأنا أنظر إلٌها وأقول فً داخلً هنٌبا لها...أصلً

. كثٌرة لست مقتنعة فٌها

كنت أراها خارج البٌت محتشمة وترتدي الحجاب وداخل البٌت عندما 

!! تلبس ما تشاء أقول هنٌبا لها هً تحافظ على نفسها

علً أنا وهً فرج  الناس تتفارى  معها خرجوأنا أحس فً هذا حٌن ا

كبابعات الهوى فً ..  تجعل نفسها عرضة لنظرات الناسال ةمحترم

. الٌت أنً مثلهايوأقول ...كنت احسدها.النصرانٌة

ٌجلسون و..ٌخطب إمام الناس فً أمور الدٌنعندما كنت ٌوم الجمعة 

وكانت تفتح هذا الموقع ... فً بٌتهمسعٌدة  أسمع معهم وأكون ...ٌسمعون له

طرٌق التوبة وتقرأ وتحكً لً أنظري  إلى مشاكل العالم و انظري 

..!  وأنا أقول لها لماذا أزعج نفسً بالمشاكل.االستشارات

...  مشاكل العالم واحمدي ربكشاهديتقول لً ؾ

؟  احمد ربًماذاقلت لها على 

. الحمد هلل أنك لم تصابً بشًء من هذه المشاكل: قالت لً

ؼرفتها أقرا كتب عندها فً شؽل وأنا أبقى نصارت تتركنً و تو

وصرت افتح موقع طرٌق التوبة وهو موجود فً ...باإلنجلٌزٌة عن اإلسبلم

... كانت فً صورة تشدنً كثٌر...واجه الكمبٌوتر

و ..كنت انظر  إلى هذه الصورة واسرح.. باب التوبة مفتوح فماذا تنتظر

صرت كل ٌوم أتساءل و و... أكون بنت مثل المسلمٌن المإمنٌنالأقول لماذا 

وهً ما كانت تقول لً لماذا ال تسلمٌن؟ ....لال و أساأس

 سؤلتها وهذاب كنت اشعر..عملً الدٌن اإلسبلمً بشكل تطبق هً كانت 

قلت لها بنات مسلمات ال ٌصح القول علٌهم مسلمات ألنهم ٌفعلون ة  مرذات 
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 تقولً لً لم لماذا أنت ...وأنا ؼٌر مبالٌة كانوا ٌقولون لً أسلمً أشٌاء محرمة

أسلمً؟ 

االسبلم؟  تدٌن عن  تسلمٌن وبعد فترة تراجعلك لماذا فقالت لً 

. به لست مقتنعة باقالت لً ال تعملً شً

 ابن لٌس قالت لً اقتنعً فً اإلسبلم واقتنعً أن هللا وحده وان عٌسى 

 تدخلً اإلسبلم  ان  بعد هذا فكري...أشٌاء كثٌرةبواقتنعً ...هللا

لقران تطبقً ما تقربٌنه من البد أن ؾ اإلسبلم اردت دخول  إذا ك الن

!!  و أنا مإمنة أن عٌسى لٌس ابن هللا  قلت لها أنا بحب محمد 

 وأنا بحب عٌسى وبحب المسٌح كلهم وبحب كل الدٌانات مش :قالت لً

معناه أنً ادخل فً كل الدٌانات 

المهم لم ٌنته الحدٌث وأخبرتنً أنه لٌس علٌك أن تدخلً اإلسبلم إال 

سالت عن الحجاب ...وأنتً مقتنعة

ستر المرأة وٌحافظ علٌها و قالت لً كبلما كثٌرا يقالت لً الحجاب ستر و

فرجعت  إلى البٌت وأنا أفكر بكبلمها ...اقتنعت

وفتحته من البٌت .....أنا سرقت الموقع منها كتبته فً جوالً

وكنت مقتنعة جدا باإلسبلم ....وكتبت استشارتً

جابنً األخ بندر و اوسؤلت و....لكن عندي فضول كنت أرٌد أن أعرؾ

المإمن كالؽٌث 

أن  اخشى ت كنفرحت ألنهم ردوا علً وو ونكثٌر وجاوبنً أشخاص

بالموقع - سابقا - ٌصدونً أو ٌحرجونً ألنً نصرانٌه 

المهم 

وإٌمٌل الموقع  رأٌت إٌمٌل المإمن كالؽٌث...فً إحدى التعقٌبات

وبدأت أسؤله وٌجاوبنً والخ الخ الخ الخ ....أضفت إٌمٌل المإمن كالؽٌث

.. فقال لً أسلمً بالسر حالٌا....أنا أهلً كذا وكذا: وقلت له
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وتكلمنا ...اتكلمت معه من النروٌج بالهاتؾ

..!! وكنت خابفة....ولقننً الشهادة

لت له نفسً البس الحجاب قلكن 

 عن نظر أهلً اأن البسه بعٌد: وأخبرنً الجمٌع و اقترحوا علً اقتراح

. وأمام أهلً أخلع الحجاب

وأسلمت ونطقت الشهادة وٌالها من راحة 

فقالً لً ومن ٌضمن حٌاته  ...قلت له أرٌد أن انطق الشهادة مع صدٌقتً

! ؟..إلى أن تلتقً بزمٌلتك

عاجبل فالقضٌة جنة ونار ال تحتمل التؤخٌر وال ثانٌة .. تسلمٌن.. اآلن اآلن

. واحدة

وأخذتنً و ة واتصلت على صدٌقتً وجاءت لً بسسسرع....نطقتها

وقلت ألهلً أنا ذاهبة عند ....سعٌدة وكنتتتتتتتتت ةله صؽٌرؾصنعوا لً ح

وأنا اآلن عند صدٌقتً نتعلم كبلم ...وعادي رحت... شهرةصدٌقتً نقاهة لمد

تكلمت  ووأضفت إٌمٌل بنات مسلمات على اٌمٌلً هللا سوٌا وتعلمنً أمور كثٌرة

. امع المشرفة لإلإة االٌمان جزاها هللا خٌر

وأبو  (المشرؾ العام على موقع طرٌق التوبة)وتكلمت مع أبو شهد 

 وشٌوخ كثٌرٌن باركوا لً وأنا كنت مبسوطة " أحد الدعاة الكبار "طارق

عشت حٌاة سعٌدة لٌس قبلها وال بعدها حٌاة فً ظبلل اإلٌمان و،..معهم

. واإلسبلم ألول مرة

وأنا اآلن صحٌح احفظ بس ثبلث سور من القران وقصٌرة واصلً لٌس 

وأحفظ القران مع صدٌقتً سوٌا  لكن سوؾ أتعلم على مهلً بل مثلكم 

هذه كانت حٌاتً باختصار، .وأكون من الذٌن ٌرضى هللا عنهم فً اآلخرة

وراحة وسعادة فً قلبً ال توصؾ ...أربع أٌام....ولً اآلن فً اإلسبلم

.... ونفسً أشوؾ الرسول فً منامً
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وراح أبطل اسمع أؼانً بس أناشٌد وقران ومحاضرات 

ادعوا لً ؾ... حٌاه جدٌدةابداوأنا اآلن ....وراح أبطل أشوؾ أشٌاء حرام

شاكرة جدا وسؤدعو لصدٌقتً المقربة و أخً المإمن كالؽٌث ....ربنا ٌوفقنً

وشكرا لكم جمٌعا على التهنبة وكل ما قدمتموه ....ولإلإة االٌمان

وأوصٌكم باإلستقامة والحفاظ ..... لً بالثبات فؤنا فً حاجةاأرجوكم ادعو

.. فهً وهللا سفٌنة النجاة..على مبادئ اإلسبلم

فاطمة المسلمة  /أختكم المحبة لكم 
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 هم المراجعا

 ًاإلسبلم   للدكتور أحمد شلب 

 اإلسبلم كبدٌل   مراد هوفمان 

 اإلسبلم والعرب روم الندو 

 اإلسبلم والؽرب  زكً المٌبلد  

 نجٌب الكٌبلنً.  اإلسبلم والقوى المضادة    د 

 اإلسبلم على مفترق الطرق محمد أسد 

  اإلسبلم العرب والدٌموقراطٌة جودت سعٌد  

 آفاق جدٌدة للدعوة اإلسبلمٌة فً الؽرب  أنور 

 فتحً الشٌن. االقتصاد اإلسبلمً د 

 عبد القادر طاش. أمرٌكا واإلسبلم    د 

 بٌن األمل والتارٌخ    بٌل كلٌنتون 

 حضارة العرب   ؼوستاؾ لوبون 

 عبد هللا األهدل. حوارات مع مسلمٌن أوربٌٌن د 

 عبد المعطً الداالتً.دٌوان أحبك ربً د 

 رحلتً  إلى هللا من الكفر  إلى اإلٌمان  مرٌم جمٌلة 

 صرخة فً واد للشاعر محمود ؼنٌم 

  " محمد أسد". الطرٌق  إلى مكة. 

 مصطفى حلمً . الفكر اإلسبلمً فً مواجهة الؽزو الثقافً د 
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  الكشكول  الدكتور حسن ظاظا 

 عماد الدٌن خلٌل . المرأة واألسرة المسلمة من منظور ؼربً د 

 مسلمة فً القرٌة العالمٌة ترجمة صبلح ٌحٌاوي 

 المفكرون العرب ومنهج كتابة التارٌخ ولٌد نوٌهض 

 عبد الكرٌم بكار. مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي د. 

  مقدمات العلوم والمناهج       للعبلمة أنور الجندي 

 محمد سعٌد رمضان البوطً . وهذه مشكبلتنا    د 
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